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บทคัดย่อภาษาไทย 

58262305 : การสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ชุดการเรียนรู้, ชุมชนน่าอยู่, สามร้อยยอดมีสุข 

นางสาว ปิยะวรรณ บริหารพานิช: การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่าอยู่ สามร้อยยอดมีสุข ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. เพ็ญพนอ พ่วงแพ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่าอยู่ สามร้อยยอด

มีสุข ให้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลการเรียนรู้ของชุดการเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่าอยู่  สามร้อยยอดมี
สุข และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่าอยู่ สามร้อยยอดมีสุข กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ระยะเวลาในการทดลอง 15 
ช่ัวโมง  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่าอยู่ สามร้อยยอดมีสุข 2) 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้ชุดการเรียนรู้ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่าอยู่ สามร้อย
ยอดมีสุข และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า t-test แบบ 
dependent  และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่าอยู่ สามร้อยยอดมีสุข ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ประกอบด้วย 5 ชุดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) เช็คอินถ่ินสามร้อยยอด 2) เล่าขานต านานสามร้อยยอด 3) เศรษฐกิจ
ย่ังยืน สามร้อยยอดล่ าซ า 4) วิถีคน วิถีถ่ินสามร้อยยอด และ 5) สักการะพ่อปู่สามร้อยยอด โดยชุดการเรียนรู้ที่สร้าง
ข้ึนมีค่าประสิทธิภาพ 89.53/81.11 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80 

2. ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่าอยู่ สามร้อยยอดมีสุข มีผลการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่าอยู่  สามร้อยยอดมีสุข ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนอยู่
ในระดับมากที่สุด  โดยมีความคิดเห็นว่า ชุดการเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนได้  เข้าใจง่าย 
สนุกสนาน ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน และอยากให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ในสาระวิชาอื่น ๆ 
ด้วย 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58262305 : Major (TEACHING SOCIAL STUDIES) 
Keyword : LEARNING PACKAGE, LIVABLE COMMUNITY, HAPPY SAMROIYOD 

MISS PIYAWAN BORIHARNPANIT : THE DEVELOPMENT OF LEARNING PACKAGE: 
LIVABLE COMMUNITY HAPPY SAMROIYOD FOR MATTHAYOM 4 STUDENTS SAMROIYOD 
WITTHAYAKHOM SCHOOL THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PHENPHANOR 
PHUANGPHAE, Ph.D. 

The purpose of this research were to:1) study basic information to develop a Learning 
Package:Livable community Happy Samroiyod  2) develop Learning Package: Livable community Happy 
Samroiyod to meet the efficiency criterion of 80/80. and 3) mind evaluation of the development of Learning 
Package: Livable community Happy Samroiyod The samples consisted of 30 students of 10th grade students class 
4/3 of Samroiyodwittayakhom under Secondary Educational Service Area office: Area 10 studying during 2nd 
Semester in academic year 2019. The trial period was for 15 hours. 

The Research instruments were: 1) Learning Package: Livable Community Happy Samroiyod 2) 
Achievement Test: Pre-test and Post-test 3) Lesson plans on Livable community Happy Samroiyod. 4) A 
questionnaire. 

Statistics used in this research were Percentage, Mean, Standard deviation, t-test for dependent 
and Content Analysis. 

The research results were as follows 

1. The result of this research: LIVABLE COMMUNITY  HAPPY SAMROIYOD FOR MATTHAYOM 4 
STUDENTS The result of development of Learning Package: Livable community Happy Samroiyod for matthayom 
4 students consisted of 5 Learning Package as follows: 1)Check in Samroiyod 2)Tell a storylegend Samroiyod 3) 
Sustainable economy Samroiyod lump sum 4) Life ways folk ways Samroiyod  5) To worship Samroiyod This 
learning Package attained the efficiency index at 89.53/81.11 which is higher than defined criteria 80/80. 

2. Learning achievement of matthayom 4 students after studying with learning Package: Livable 
community Happy Samroiyod is higher than before studying at the statistical significance level of .05. 

3. Students have a good feedback and they had opinions about the learning kit that it was easy to 
understand, fun, and it made them feel motivated in learning. They wanted teacher to use this learning kit with 
the other subjects. 
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มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ค าแนะน าค าปรึกษาตลอดจนดูแลอย่างใกล้ชิด
จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์อนงค์พร สมานชาติ และอาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณใน
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ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ที่กรุณาเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ค าแนะน าในการแก้ไข
ข้อบกพร่องตลอดจนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่ช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  อาจารย์ ดร.
วิฑูรย์ คุ้มหอม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ศศิพัชร จ าปา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์กรกรต เจริญผล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครูสุพจน์ 
สุขพัฒน์ ครูช านาญการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการพิจารณาตรวจแก้ไข
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 

ขอขอบพระคุณนายสุชาติ ปรีด์ิเปรม ผู้อ านวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และคณะครูทุก ๆ ท่านที่
ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนประสานงานและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ที่คอยเป็นก าลังใจคอยช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุก ๆ อย่าง ส าหรับการ
เรียนปริญญาโทในคร้ังน้ี จนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าช้ีแนะ และเป็น
ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ตลอดมา 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปัจจุบันสังคมโลกได้เกิดกำรเปล่ียนแปลงไป สู่โลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยุคแห่ง

เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีถือเป็น เทคโนโลยี ท่ีล  ำหน้ำท่ี สุด อี กทั งคนทั งโลกยังให้ควำมส ำคัญ 
เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นยุคท่ีท ำให้โลกมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิมโดยเฉพำะในด้ำนสังคม 
เศรษฐกิจและกำรศึกษำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีได้เข้ำมำส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ 
ในทุก ๆ ด้ำนไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรท ำงำนธุรกิจ กำรวิจัยและพัฒนำ ควำมบันเทิงต่ำง ๆ ท่ีเรำจะ
สังเกตเห็นได้จำกส่ิงต่ำง ๆ รอบตัวมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ทั งสิ น หรือแม้กระท่ังกำรศึกษำท่ีผู้เรียนผู้สอนเองได้น ำเอำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรสืบค้น 
กำรน ำเสนอและส่ือสำรกันเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ควำมคิดเห็นต่อกัน ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ  
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรนั นมุ่งเน้นเพื่อพัฒนำเยำวชนของชำติเข้ำสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21  
โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักควำมเป็นไทย มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และ
ทักษะด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่น สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่ำงสันติ 
ทั งนี ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้กำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยำกรอย่ำงมีคุณภำพ รู้จักกำรท ำงำน
ส ำหรับกำรเรียนรู้เป็นกลุ่มทีมและรำยบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551: 2) 
อีกทั งตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) ในหมวดท่ี 4 
มำตรำท่ี 22 และหมวดท่ี 9 มำตรำท่ี 64 - 67 ได้ระบุถึง กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปโดยยึดหลักกำร
ท่ีว่ำ “ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และสำมำรถพัฒนำตนเองได้ตำมศักยภำพของตน 
ซึ่งในกำรจัดกำรศึกษำนั นจะต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและรัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนในกำร
ผลิตและพัฒนำส่ือเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ โดยให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ เพื่อให้
ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะท่ีเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่ำงต่อเนื่องและตลอดชีวิต” เช่น กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมท่ีท ำให้นักเรียนในทุกพื นท่ีของ
ประเทศได้มีโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมกันโดยท่ีนักเรียนก็สำมำรถเรียนรู้ได้ท่ัวโลกโดยผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต หรืออำจเรียกได้ว่ำมีห้องสมุดโลกอยู่ท่ีโรงเรียน หรืออยู่ท่ีบ้ำน โดยไม่ต้อง
เสียเวลำงบประมำณมำกมำยในกำรหำซื อหนังสือ นอกจำกนั นแล้วผู้เรียนยังสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่ำงอิสระและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ยังท ำให้ประชำชนทุกคนได้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
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 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551 มีจุดมุ่งหมำยเพื่อมุ่งพัฒนำ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ จึงก ำหนด  
เป็นจุดหมำยเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบกำรศึกษำขั นพื นฐำน ดังนี   มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ 
หรือศำสนำท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมรู้อัน เป็นสำกล  และ 
มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภำพกำย
และสุขภำพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักกำรออกก ำลังกำย มีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมือง 
ไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและกำรปกครองตำมระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรักษ์และพัฒนำ
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสำธำรณะท่ีมุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงส่ิงท่ีดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม 
อย่ำงมีควำมสุข (กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551: 23-24) 
 กำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551 จึงเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก ำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีควำมสมดุล ทั งด้ำน
ร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในกำร
ปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้และทักษะพื นฐำน
รวมทั งเจตคติท่ีจ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นส ำคัญบนพื นฐำนควำมเช่ือว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ 
(ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551ก: 3-4) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสังคมจะ
มีควำมมุ่งหวังเกี่ยวกับคุณภำพกำรศึกษำของเด็กไทยจะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพเพื่อ
เทียบเท่ำกับนำนำชำติซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรมมีคุณภำพชีวิต
ท่ีดี มีควำมสุขในสังคม” 

กำรพัฒนำกำรศึกษำให้คนในชำติในท้องถิ่นมีควำมรู้ รักและหวงแหนใช้วัฒนธรรมของตนเอง
เป็นเครื่องในด ำรงชีพยึดปรัชญำท่ีว่ำ กำรศึกษำ คือ กระบวนกำรสืบทอดและสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม
ตนเอง (ชำติ – ท้องถิ่น) โดยจัดท ำหลักสูตรให้กำรศึกษำอยู่บนรำกเหง้ำวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้
เยำวชนเกิดภูมิคุ้มกันสำมำรถใช้ในชีวิตประจ ำวันรวมถึงกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ให้นักเรียนมีควำมรักควำมเป็นไทย หมำยถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจเห็นคุณค่ำ
ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญำไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภำษำไทยในกำร
ส่ือสำรได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ผู้ท่ีรักควำมเป็นไทยจะมีควำมภำคภูมิใจเห็นคุณค่ำช่ืนชมมีส่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์สืบทอดเผยแพร่ภูมิปัญญำไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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มีควำมกตัญญูกตเวที ใช้ภำษำไทยในกำรส่ือสำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสม (ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551ก: 24) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ถือว่ำเป็นสำระส ำคัญท่ีผู้เรียนทุกคน
ต้องศึกษำตั งแต่ชั นประถมศึกษำจนถึงมัธยมศึกษำ โดยมีจุดประสงค์ของกลุ่มสำระสังคมศึกษำ คือ 
กำรมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกท่ีมีควำมรอบรู้ ควำมรับผิดชอบ มีควำม
เข้ำใจกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ทั งในฐำนะปัจเจกบุคคล และกำรอยู่รวมกันในสังคม กำรปรับตัวตำม
สภำพแวดล้อม กำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด เข้ำถึงกำรพัฒนำเปล่ียนแปลงตำมยุคสมัย 
กำลเวลำตำมเหตุปัจจัย เกิดควำมเข้ำใจในตนเองและผู้อื่น มีควำมอดทนอดกลั น ยอมรับในควำม
แตกต่ำงและมีคุณธรรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต เป็นพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชำติและสังคมโลก โดยก ำหนดสำระต่ำง ๆ ไว้ คือ สำระศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม สำระ
หน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม สำระเศรษฐศำสตร์ สำระประวัติศำสตร์ และ
สำระภูมิศำสตร์ (ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551ข: 132) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม เป็นศำสตร์บูรณำกำรท่ีส่งเสริม  
และพัฒนำเยำวชนให้เป็นผู้มีกำรศึกษำ พร้อมท่ีจะเป็นผู้น ำเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นพลเมืองท่ีดีมี
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ประเทศชำติและโลก (ดวงกมล สินเพ็ง, 2553: 30) ในกำรจัดกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ประกอบด้วยเป้ำหมำยท่ีส ำคัญท่ีต้องพัฒนำแก่ผู้เรียน คือ ควำมรู้ 
ทักษะ ทัศนคติและค่ำนิยม และกำรปฏิบัติอย่ำงมีส่วนร่วมในสังคม ควำมรู้ในเนื อหำไม่ใช่จุดประสงค์
ปลำยทำง แต่เป็นวิธีไปสู่จุดประสงค์ปลำยทำงกำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำต้องมุ่งไปสู่กำรเรียนรู้ 
และกำรน ำไปปฏิบัติ (วลัย อิศรำงกูร ณ อยุธยำ, 2555: 11) 

โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคมจึงได้จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมโดยยึดหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551 
และตระหนักถึงควำมส ำคัญของท้องถิ่นและควำมต้องกำรของชุมชน จึงเปิดสอนรำยวิชำเพิ่มเติมท่ีมี
ควำมสัมพันธ์กับบริบทในท้องถิ่นและควำมต้องกำรของนักเรียน โดยจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในท้องถิ่นเกิดควำมรักและภำคภูมิใจในท้องถิ่นของตน รวมถึงสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนได้อย่ำงมีควำมสุขโดยสำมำรถใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผสมผสำนกับวิทยำกำรด้ำนควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้มำพัฒนำตนได้ตลอดชีวิตอย่ำงมีศักยภำพ 
รำยวิชำเพิ่มเติมสังคมศึกษำ ชุมชนน่ำอยู่ รหัสวิชำ ส31221 จัดว่ำเป็นรำยวิชำเพิ่มเติมท่ีมีควำมส ำคัญ
ต่อรำกฐำนของกำรศึกษำเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกำสศึกษำเรียนรู้เรื่องรำว ในชุมชนของตนเอง 
ด้ำนประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณค่ำมีควำมภำคภูมิใจในชุมชนของตนเอง มีส่วนร่วม ในกำรอนุรักษ์ยึดมั่นและ
รักวิถีชีวิตควำมเป็นไทยและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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โดยเน้นให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเองชี น ำตนเองได้ และสำมำรถ
แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต (โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม, 
2558: 62) 

ในปีกำรศึกษำ 2561 ผู้วิจัยได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสำระ  
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม รำยวิชำชุมชนน่ำอยู่ (เพิ่มเติม) และได้ศึกษำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนรำยวิชำ ชุมชนน่ำอยู่ (เพิ่มเติม) ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 จำกข้อมูลผลคะแนน
ของรำยวิชำ ชุมชนน่ำอยู่ พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำชุมชนน่ำอยู่ (เพิ่มเติม) ของนักเรียน
ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ คือ ในปีกำรศึกษำ 
2559 ตั งเป้ำหมำยในกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโดยผู้เรียนมีระดับผลกำรเรียน    
ตั งแต่ 3 ขึ นไป ร้อยละ 75 นักเรียนท ำได้ร้อยละ 58.76 และปีกำรศึกษำ 2560 ตั งเป้ำหมำยในกำร
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโดยผู้เรียนมีระดับผลกำรเรียนตั งแต่ 3 ขึ นไป ร้อยละ 75 
นักเรียนท ำได้ร้อยละ 62.28 ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม จำกกำรประเมินพฤติกรรมในกำรเรียนรู้ของนักเรียนและกำรสัมภำษณ์ครูในกลุ่มสำระ
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม พบว่ำนักเรียนไม่ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของท้องถิ่น 
ท่ีตนเองอำศัยท ำให้ไม่สนใจท่ีจะศึกษำเรื่องรำวประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญำของท้องถิ่นตนเอง นอกจำกปัญหำพฤติกรรมในกำรเรียนรู้ของนักเรียนแล้วยังมีสำเหตุ 
มำจำกครูผู้สอน เช่น 1) ครูผู้สอนใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำยหน้ำชั นเรียน 2) กำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอนนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนน้อย จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นผู้วิจัยสำมำรถสรุปสำเหตุ
ของปัญหำได้ดังนี  เรื่องเวลำในกำรเตรียมกำรสอนของครูไม่เพียงพอ ครูผู้สอนใช้วิธีกำรสอนแบบ  
กำรบรรยำย นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน อีกทั งครูผู้สอนไม่ปรับเปล่ียนและ 
เปิดใจรับเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ควบคู่กับกำรเรียนกำรสอนนักเรียน จึงท ำให้ขำดกำรพัฒนำ 
ส่ือกำรสอนรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อีกทั งยังมีข้อจ ำกัดเรื่องบริบทของ
โรงเรียนท่ีมีห้องเรียนเป็นจ ำนวนมำกท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูไม่ท่ัวถึง นักเรียน ขำดกำร
ต่ืนตัวในกำรเรียนรู้ เนื่องจำกกำรขำดส่ือกำรเรียนรู้ท่ีเร้ำควำมสนใจ เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
มีประสิทธิภำพครูผู้สอนต้องปรับเปล่ียนวิธีกำรสอนด้วยเทคนิคกำรสอนใหม่ ๆ เพื่อน ำมำใช้ในกำร
เรียนกำรสอนให้นักเรียนเกิดควำมสนใจกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (เฉลิม มลิลำ นิติเขตต์
ปรีชำ, 2559: 215-216)  

จำกปัญหำดังกล่ำว ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีใช้ในปัจจุบันมีอยู่อย่ำงหลำกหลำยในรูปแบบ 
ต่ำง ๆ เช่น รำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ บทเรียนออนไลน์ ส่ือกรำฟิก ตลอดจนส่ือกำรสอนแบบ
รำยบุคคล เช่น ชุดกำรเรียนรู้ ชุดกำรสอน บทเรียนส ำเร็จรูป เป็นต้น  จะเห็นได้ว่ำกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน หำกมีส่ือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีดีจะช่วยให้บทเรียนเกิดควำมน่ำสนใจ 
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เพรำะส่ือเป็นตัวกลำงส ำคัญท่ีช่วยให้กำรส่ือสำรระหว่ำงผู้สอนและนักเรียนด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพซึ่งสอดคล้องกับวำสนำ ชำวหำ (2548: 1) ท่ีกล่ำวว่ำ ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีดี สำมำรถ
เร้ำควำมสนใจของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและท ำส่ิงท่ีเป็นนำมธรรมให้เป็น
รูปธรรมมำกขึ น ดังเห็นได้จำกผลกำรวิจัยของเรวัฒน์ ค้ำขำย (2551: 2) ได้กล่ำวถึง ครูจะต้องเป็น
ฝ่ำยจัดกิจกรรมให้แก่เด็กโดยจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมำะสมมีกำรกระตุ้นให้เด็กเกิดก ำลังใจ 
ให้อิสรภำพในกำรเรียนครูต้องพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนอยู่ตลอดเวลำ มีกำรน ำส่ือและ
เทคโนโลยีกำรศึกษำมำใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรเรียนกำรสอนท่ียึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำง มำกกว่ำยึดเนื อหำเป็นศูนย์กลำง  

ผู้วิจัยเห็นว่ำ ปัญหำนักเรียนมีผลกำรเรียนรู้ในสำระวิชำประวัติศำสตร์ท่ีอยู่ในระดับไม่ถึง
เกณฑ์ดังท่ีกล่ำวมำแล้วสำมำรถแก้ไขสนับสนุนให้ครูผู้สอนสร้ำงส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีมีควำม
หลำกหลำยในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์ให้แก่ผู้เรียน รวมถึงกำรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเองตำมหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำ 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จำกผลกำรวิจัยดังกล่ำวข้ำงต้นผู้วิจัยได้ศึกษำเกี่ยวกับส่ือกำรเรียนกำรสอน 
โดยเฉพำะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ เนื่องจำกเห็นว่ำชุดกำรเรียนรู้จะเป็นส่ือ
กำรสอนท่ีสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำผลกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งชุดกำรเรียนรู้เป็นนวัตกรรมด้ำนส่ือ
และเทคโนโลยี ท่ี ได้รับควำมสนใจและจะเป็น ส่ือตัวกลำงท่ีให้ ผู้ เรียนได้รับควำมรู้ไ ด้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อีกทั งผู้เรียนยังสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียน  
กำรสอน ดังเห็นได้จำกงำนวิจัยของปุณณภำ พลเยี่ยม (2554: 90) ท่ีได้พัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง  
ผลกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง กรุงสุโขทัย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำประสิทธิภำพชุดกำร
เรียนรู้ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษำดัชนี
ประสิทธิผลของชุดกำรเรียนรู้ และ 4) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี ต่อกำรเรียนด้วยชุดกำร
เรียนรู้ ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง กรุงสุโขทัย กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 มีประสิทธิภำพ 83.87/82.67 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 
ท่ีก ำหนดคือ 80/80 เป็นไปตำมท่ีตั งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกำร
เรียนรู้ เรื่อง กรุงสุโขทัย กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำ
ปีท่ี 1 หลังเรียน มีค่ำสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 โดยหลังใช้ชุดกำรเรียนรู้
นักเรียนมีควำมคิดเห็นว่ำกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ท ำให้นักเรียนพึงพอใจในกิจกรรมกำรเรียนรู้ ช่วยให้
นักเรียนสรุปและเข้ำใจง่ำยขึ น นอกจำกนี ปัญญำ รุ่งเรือง (2551: 61) ได้ศึกษำผลกำรเรียนรู้ เรื่อง 
ภูมิศำสตร์ประเทศไทยโดยใช้วิธีกำรสอนท่ีใช้ชุดกำรเรียนรู้กับกำรสอนปกติ ส ำหรับนักเรียน 
ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ผลกำรวิจัยพบว่ำผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศำสตร์ประเทศไทยโดยใช้วิธีสอนท่ีใช้
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ชุดกำรเรียนรู้กับวิธีสอนแบบปกติส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีสร้ำงขึ น มีประสิทธิภำพ 
81.22/80.26 สูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 ผลกำรศึกษำผลกำรเรียนรู้หลังเรียน เรื่อง ภูมิศำสตร์ประเทศไทย
สูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้ท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใช้ชุดกำรเรียนรู้
กับวิธีสอนแบบปกติ พบว่ำ ผลกำรเรียนรู้จำกวิธีสอนทั งสองวิธี มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .05 ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนท่ีใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
ในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก  

จำกกำรท่ีกล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำ ชุดกำรเรียนรู้เป็นส่ือกำรสอนท่ีมีควำมเหมำะสม สำมำรถ
น ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ช่วยแก้ไขปัญหำเรื่องผลกำรเรียนเนื่องจำกชุดกำรเรียนรู้เป็นส่ือ
กำรสอนท่ีกระตุ้นควำมสนใจของนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตลอดจนเป็นส่ือ
กำรสอนท่ีเกิดประสิทธิภำพสูงสุดอีกด้วย ด้วยเหตุผลท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจท่ีจะ
พัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม เพื่อใช้เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ในรำยวิชำชุมชนน่ำอยู่ 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียน

ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ผู้วิจัยได้พัฒนำชุดกำรเรียนรู้โดยท ำกำรศึกษำ
ค้นคว้ำแนวคิดและงำนวิจัยต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสอนโดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ 
สำมร้อยยอดมีสุข 
 

 
 
 
 

 
 

แผนภำพท่ี 1  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  

ตัวแปรต้น 
(Independent Variable) 

กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่              
ส ำม ร้ อ ย ย อ ด มี สุ ข  ส ำ ห รั บ นั ก เรี ย น                      
ชั นมัธยมศึกษำปี ท่ี  4 โรงเรียนสำมร้อย                
ยอดวิทยำคม 
ประกอบด้วยเนื อหำ 5 เรื่อง ดังนี  
เรื่องท่ี 1 เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด 
เรื่องท่ี 2 เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด 
เรื่องท่ี 3 เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
เรื่องท่ี 4 วิถีคน วิถีถ่ินสำมร้อยยอด 
เรื่องท่ี 5 สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด 
มี 7 องค์ประกอบ ดังนี  
1) ค ำน ำ 
2) วัตถุประสงค์  
3) ค ำชี แจงในกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
4) ใบควำมรู้ส ำหรับนักเรียน  
5) ใบกิจกรรม  
6) แบบทดสอบ 
7) เฉลยแบบทดสอบ  

ตัวแปรตำม 

(Dependent Variables) 
 

ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่            
สำมร้อยยอดมีสุข 

 

ควำมคิดเห็นของนักเรียน               
ท่ีมีต่อกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้เรื่อง 
ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
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จุดประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำ 

ปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 
2. เพื่อหำประสิทธิผลของชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียน 

ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ในประเด็นดังต่อไปนี  
2.1 ศึกษำผลกำรเรียนรู้ของชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 
2.2 ศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 

ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 
 
ค ำถำมของกำรวิจัย 

1. ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 หรือไม่    

2. ผลกำรเรียนรู้หลังกำรเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม สูงขึ นกว่ำก่อนเรียนหรือไม่ 

3. ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม อยู่ในระดับใด 

 

สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
1. ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ท่ีสร้ำงขึ นมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 
2. ผลกำรเรียนรู้หลังกำรเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม สูงกว่ำก่อนเรียน 
3. ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ประชำกร 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอด
วิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 10 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561
จ ำนวน 6 ห้องเรียน รวมทั งสิ น 218 คน 
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2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 โรงเรียนสำมร้อยยอด
วิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 10 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำนวน 30 คน ได้จำกกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม 

3. ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
  อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
    ตัวแปรท่ีใช้ในกำรวิจัยครั งนี  ประกอบด้วย 

         4.1 ตั วแปรต้น  ( Independent Variable) ไ ด้ แก่  ชุดกำร เรี ยน รู้  เรื่ อ ง  ชุมชนน่ ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 
         4.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่ 
 4.2.1 ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข  
           4.2.2 ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข    

5. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
     เนื อหำท่ีใช้ในกำรท ำวิจัยครั งนี  เป็นเนื อหำในรำยวิชำชุมชนน่ำอยู่ สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โดยจะมีเนื อหำท่ีใช้ในชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ 
สำมร้อยยอดมีสุข จ ำนวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี  

     เรื่องท่ี 1 เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด (สำระภูมิศำสตร์) 
     เรื่องท่ี 2 เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด (สำระประวัติศำสตร์) 
     เรื่องท่ี 3 เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ (สำระเศรษฐศำสตร์) 

      เรื่องท่ี 4 วิถีคน วิถีถิ่นสำมร้อยยอด (สำระหน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิต 
ในสังคม) 

     เรื่องท่ี 5 สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด (สำระศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม)   
6. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย   

     ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจัยครั งนี  ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 โดยใช้เวลำในกำรทดลอง  
 5 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3 ช่ัวโมง รวมระยะเวลำ 15 ช่ัวโมง 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกันในกำรศึกษำวิจัยในครั งนี  ผู้วิจัยจึงก ำหนดควำมหมำยค ำศัพท์
เฉพำะท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี  
  1. ชุดกำรเรียนรู้  หมำยถึง ส่ือกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำชุมชนน่ำอยู่ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่                  
สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ท่ีผู้วิจัย
พัฒนำขึ น โดยมีองค์ประกอบของชุดกำรเรียนรู้ ดังนี  1) ค ำน ำ 2) วัตถุประสงค์ 3) ค ำชี แจงในกำรใช้
ชุดกำรเรียนรู้ 4) ใบควำมรู้ส ำหรับนักเรียน 5) ใบกิจกรรม 6) แบบทดสอบ 7) เฉลยแบบทดสอบ 
   2. ประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ หมำยถึง เกณฑ์กำรตรวจสอบชุดกำรเรียนรู้ ท่ีสร้ำงขึ น
ให้มีค่ำประสิทธิภำพ E1/E2 ตำมเกณฑ์ 80/80     
      80 ตัวแรก หมำยถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทั งหมดท ำได้ถูกต้องจำกกำรท ำ
แบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดกำรเรียนรู้  
     80 ตัวหลัง หมำยถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทั งหมดท ำได้ถูกต้องจำกกำรท ำ
แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้หลังเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 

3. ผลกำรเรียนรู้ หมำยถึง คะแนนท่ีได้จำกกำรท ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ นมีลักษณะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ 
เพื่อวัดควำมรู้จำกกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ท่ีก ำหนดไว้ ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ซึ่งวัดได้จำกกำรท ำแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนจำกกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
  4. ควำมคิดเห็น  หมำยถึง กำรแสดงควำมรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง 
ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 เกี่ยวกับด้ำนเนื อหำ ด้ำนรูปเล่ม
และกำรพิมพ์ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้ำนประโยชน์ท่ีได้จำกกำรเรียนรู้ สำมำรถวัดได้โดยใช้
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นท่ีมีลักษณะเป็นมำตรำส่วนประเมินค่ำท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ น 
  5. ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข หมำยถึง กำรน ำผลกำรเรียนรู้ในเนื อหำรำยวิชำชุมชน  
น่ำอยู่ มำจัดท ำชุดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน โดยจัดท ำชุดกำรเรียนรู้ตั งช่ือว่ำ  
ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ประกอบด้วย 

เรื่องท่ี 1 เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด (สำระภูมิศำสตร์) 
เรื่องท่ี 2 เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด (สำระประวัติศำสตร์) 
เรื่องท่ี 3 เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ (สำระเศรษฐศำสตร์) 

  เรื่องท่ี 4 วิถีคน วิถีถิ่นสำมร้อยยอด (สำระหน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรม  และ 
กำรด ำเนินชีวิตในสังคม) 

เรื่องท่ี 5 สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด (สำระศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม)  
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6. นักเรียน หมำยถึง ผู้ท่ีก ำลังศึกษำชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561   
โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื นท่ีมัธยมศึกษำเขต 10 

 

ประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย 
 1. นักเรียนน ำควำมรู้ ท่ีได้รับเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนสำมร้อยยอดน ำไปต่อยอดได้ เช่น  
น ำไปประกอบอำชีพ กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำในชุมชนกับหน่วยงำนอื่น ๆ 
 2. ครูได้แนวทำงสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงส่ือนวัตกรรมท่ีหลำกหลำยรูปแบบ 
 3. คนในชุมชนเห็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ชุมชนให้พัฒนำในทำงท่ีดีขึ นต่อไป 
 4. ผลจำกกำรวิจัยจะเป็นประโยชน์ ในกำรต่อยอดของครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และกลุ่มสำระอื่น ๆ เพื่อน ำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน  
กำรสอนได้ 
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บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
กำรศึกษำวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ในกำรวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด 
หลักกำร ทฤษฎีจำกเอกสำร และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ โดยแบ่ง
เนื อหำดังนี  
 1. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำนพุทธศักรำช 2551  

2. หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม  และหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551  
 3. ข้อมูลพื นฐำนของต ำบลสำมร้อยยอด 
 4. ชุดกำรเรียนรู้ 
 5. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551  
  กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดหลักกำรของหลักสูตรกำรศึกษำขั นพื นฐำนพุทธศักรำช 
2551 เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำนเป็นไปตำมแนวนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของประเทศดังนี  
  1. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเอกภำพของชำติ มีจุดหมำยและมำตรฐำน  
กำรเรียนรู้เป็นเป้ำหมำยส ำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรม 
บนพื นฐำน ของควำมเป็นไทยควบคู่กับควำมเป็นสำกล 
  2..เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อปวงชนท่ีประชำชนทุกคนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำง 
เสมอภำคและมีคุณภำพ 
  3. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีสนองกำรกระจำยอ ำนำจ ให้ สังคมมี ส่วนร่วมในกำร 
จัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  4..เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีมีโครงสร้ำงยืดหยุ่นทั งด้ำนสำระกำรเรียนรู้ เวลำและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
  5. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
  6. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ 
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 จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข 
มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ จึงก ำหนดเป็นจุดหมำยเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน 
เมื่อจบกำรศึกษำขั นพื นฐำน ดังนี  
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
  2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี และ  
มีทักษะชีวิต 
  3. มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักกำรออกก ำลังกำย 
  4. มีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ 
กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5. มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย  กำรอนุรักษ์และพัฒนำ
ส่ิงแวดล้อมมีจิตสำธำรณะท่ีมุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงส่ิงท่ีดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
มีควำมสุข   
 
 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  
 หลักสูตรสถำนศึกษำมุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนมีสมรรถนะส ำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี  
 สมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร คือ  
  1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรเป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช้
ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั งกำรเจรจำต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและ
ควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบ ท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิดเป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด 
อย่ำงสร้ำงสรรค์  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
หรือสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 
 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ  
ท่ีเผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพื นฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์และกำรเปล่ียนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้ 
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มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำและมีกำรตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิตเป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ 
ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำนและกำรอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำ และควำม
ขัดแย้งต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปล่ียนแปลงของสังคม และสภำพแวดล้อม 
และกำรรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้เทคโนโลยี  
ด้ำนต่ำง ๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ 
กำรส่ือสำร กำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 
 
 แนวทำงกำรจัดหลักสูตร 
 เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำบรรลุตำมจุดประสงค์และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ท่ีหลักสูตรได้ก ำหนดไว้
ให้สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง มีแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำจึงได้ก ำหนด
โครงสร้ำงของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำนไว้ ดังนี  
 1. ระดับช่วงชั้น หลักสูตรก ำหนดเป็น 3 ตำมระดับพัฒนำกำรของผู้เรียน ดังนี  หลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำนพุทธศักรำช 2551 โครงสร้ำงหลักสูตรก ำหนดเป็น 3 ระดับ ดังนี  
   1) ระดับประถมศึกษำ (ป.1-6) 
   2) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3)  
   3) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-6) 
 2. สำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ควำมรู้ ทักษะหรือกระบวนกำรเรียนรู้และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งก ำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำนจ ำเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 
8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี  ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศ (กระทรวง 
ศึกษำธิกำร, 2551: 3-5) 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี  
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 1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ หมำยถึง กำรปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม มีควำมรักชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต หมำยถึง ปฏิบัติตนอย่ำงตรงไปตรงมำ ทั งกำย วำจำ ใจ   
 3. มีวินัย หมำยถึง ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และกิจกรรมใน
ห้องเรียน เช่น สมุดงำน ชิ นงำน สะอำดเรียบร้อยปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีก ำหนดให้ร่วมกันทุกครั ง 
 4. ใฝ่เรียนรู้ หมำยถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน รู้จักใช้เวลำว่ำง 
ให้เป็นประโยชน์ แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย และสำมำรถถ่ำยทอด เผยแพร่ 
องค์ควำมรู้ให้กับผู้อื่น 
 5. อยู่อย่ำงพอเพียง หมำยถึง มีควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง รู้จักกำรด ำรงชีวิตให้มีคุณค่ำ 
 6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน หมำยถึง มุ่งมั่นท ำงำนอย่ำงรอบคอบจนประสบผลส ำเร็จ 
 7. รักควำมเป็นไทย หมำยถึง มีควำมตระหนักเห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย และมีเจตคติท่ีดี 
รักษำเอกลักษณ์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี 
 8. มีจิตสำธำรณะ หมำยถึง มีควำมส ำนึกและมุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงส่ิงท่ีดีงำมในสังคม                    
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข   
 
2. หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม และหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551  
 

หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2544 ให้เป็น

หลักสูตรแกนกลำงของประเทศ โดยก ำหนดจุดหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็นเป้ำหมำยและกรอบ
ทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและมีขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน ในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2544) พร้อมกันนี ได้ปรับกระบวนกำรพัฒนำ
หลักสูตรให้มีควำมสอดคล้องกับเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำให้ท้องถิ่นและ
สถำนศึกษำได้มีบทบำทและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพ และควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น (ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, 2542)  

จำกกำรวิจัยและติดตำมประเมินผลกำรใช้หลักสูตรในช่วงระยะ 6 ปีท่ีผ่ำนมำ พบว่ำหลักสูตร
กำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2544 มีจุดดีหลำยประกำร เช่น ช่วยส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจ
ทำงกำรศึกษำ ท ำให้ท้องถิ่นและสถำนศึกษำมีส่วนร่วมและมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำหลักสูตร 
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ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักกำรในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียน
แบบองค์รวมอย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำดังกล่ำวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นท่ีเป็น
ปัญหำและควำมไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลำยประกำรทั งในส่วนของเอกสำรหลักสูตร กระบวนกำรน ำ
หลักสูตรสู่กำรปฏิบัติ และผลผลิตท่ีเกิดจำกกำรใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหำควำมสับสนของผู้ปฏิบัติ 
ในระดับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ สถำนศึกษำส่วนใหญ่ก ำหนดสำระและผลกำร
เรียนรู้ท่ีคำดหวังไว้มำก ท ำให้เกิดปัญหำหลักสูตรแน่น กำรวัดและประเมินผล ไม่สะท้อนมำตรฐำน 
ส่งผลต่อปัญหำกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำและกำรเทียบโอนผลกำรเรียน รวมทั งปัญหำ
คุณภำพของผู้เรียนในด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่งยังไม่เป็นท่ี
น่ำพอใจ  

นอกจำกนั นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรพัฒนำเยำวชนของชำติเข้ำสู่โลก 
ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักควำมเป็นไทยให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์
สร้ำงสรรค์ มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่น และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
โลกได้อย่ำงสันติ (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551)  

จำกข้อค้นพบ ในกำรศึกษำวิจัยและติดตำมผลกำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 
2544 ท่ีผ่ำนมำ จึงเกิดกำรทบทวนหลักสูตรกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2544 เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551 ท่ีมีควำมเหมำะสม ชัดเจน ทั งเป้ำหมำยของ
หลักสูตรในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และกระบวนกำรน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติในระดับเขตพื นท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ โดยได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี วัดท่ีชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทำงในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนในแต่ละระดับ นอกจำกนั นได้ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำเรียนขั นต่ ำของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ในแต่ละชั นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลำง และเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำเพิ่มเติมเวลำเรียนได้ตำมควำมพร้อม   
และจุดเน้น อีกทั งได้ปรับกระบวนกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำแต่ละระดับ และ
เอกสำรแสดงหลักฐำนทำงกำรศึกษำให้มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และมีควำมชัดเจนต่อกำร
น ำไปปฏิบัติ  

ส่วนหลักสูตรระดับท้องถิ่น ระบบกำรศึกษำมีกำรกระจำยอ ำนำจให้ท้องถิ่นและสถำนศึกษำในกำร
พัฒนำ ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมีบทบำทส ำคัญในกำรเช่ือมโยงหลักสูตรระดับท้องถิ่นกับหลักสูตร
โรงเรียน ควำมต้องกำรของท้องถิ่น และควำมต้องกำรของโรงเรียนสู่กำรพัฒนำหลักสูตรโรงเรียนและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในชั นเรียน อีกทั งเป็นหน่วยงำนท่ีมีภำระหน้ำท่ีในกำรขับเคล่ือน กำรจัดกำรศึกษำ 
ของโรงเรียนในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  
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ในกำรจัดกำรศึกษำภำยในท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำหน่วยงำนระดับท้องถิ่น ได้จัดท ำ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย เป้ำหมำยและจุดเน้น สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น และกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น เช่น ประวัติ
ควำมเป็นมำของท้องถิ่น สภำพภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต อำชีพ สถำนท่ีส ำคัญ บุคคล
ส ำคัญ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สภำพปัญหำและเหตุกำรณ์ส ำคัญในชุมชน และสังคม
นั น ๆ  รวมทั งข้อมูลแนวโน้มกำรพัฒนำท้องถิ่น เป็นต้น โดยโรงเรียน ผู้ปกครอง ปรำชญ์ในท้องถิ่น นักธุรกิจ
ในชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่ำ ตัวแทนชุมชน และนักเรียน ได้มีส่วนรวมในกระบวนกำรจัดท ำกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น เพื่อให้แนวคิด มุมมองท่ีหลำกหลำย ครอบคลุมเรื่องส ำคัญท่ีผู้เรียนในท้องถิ่นควรรู้ และมีควำม
สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนรู้เรื่องรำวของชุมชน 
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสภำพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง ท ำให้เกิดควำมรักควำมผูกพันกับท้องถิ่น มีควำม
ภำคภูมิใจในบ้ำนเกิดเมืองนอน เป็นสมำชิกท่ีดีของชุมชน ตลอดจนสำมำรถแก้ปัญหำ พัฒนำชีวิตตนเอง 
พัฒนำอำชีพ ครองครัว และสังคมของตนเองได้ 

เอกสำรหลักสูตรโรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม พุทธศักรำช 2559 ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั นพื นฐำนพุทธศักรำช 2551 นี  จัดท ำขึ นส ำหรับสถำนศึกษำได้น ำไปใช้เป็นกรอบและทิศทำงใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชนไทยทุกคนในระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำนให้มีคุณภำพด้ำน
ควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงและแสวงหำควำมรู้ เพื่อพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  

กำรจัดท ำหลักสูตรโรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม พุทธศักรำช 2559 ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551 จะประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีคำดหวังได้ ทุกฝ่ำย 
ท่ีเกี่ยวข้อง ทั งระดับชำติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง ในกำรวำงแผนด ำเนินกำร ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อพัฒนำเยำวชนของชำติไปสู่คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ท่ีก ำหนดไว้  

 
วิสัยทัศน์โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 
เป็นเลิศทำงวิชำกำร สู่มำตรฐำนสำกล บนฐำนควำมร่วมมือ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
หลักกำร 

 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551 มีหลักกำรท่ีส ำคัญ  ดังนี  
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 1. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเอกภำพของชำติ มีจุดหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
เป็นเป้ำหมำยส ำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื นฐำน  
ของควำมเป็นไทยควบคู่กับควำมเป็นสำกล 
 2. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อปวงชนท่ีประชำชนทุกคนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำงเสมอ
ภำคและมีคุณภำพ 
 3. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีสนองกำรกระจำยอ ำนำจให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 4. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีมีโครงสร้ำงยืดหยุ่นทั งด้ำนสำระกำรเรียนรู้เวลำและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 5. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 6. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ 
 

จุดหมำย 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข 
มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพจึงก ำหนดจุดหมำยเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
กำรศึกษำขั นพื นฐำน ดังนี  
 1.  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี และ  
มีทักษะชีวิต 
 3.  มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักกำรออกก ำลังกำย 
 4.  มีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ 
กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5.  มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรักษ์และพัฒนำส่ิงแวดล้อม
มีจิตสำธำรณะท่ีมุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงส่ิงท่ีดีงำมในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
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หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 ท ำไมต้องเรียนสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
กำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ทั งในฐำนะปัจเจกบุคคลและกำรอยู่ร่วมกันในสังคม กำรปรับตัวตำม
สภำพแวดล้อมกำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดเข้ำใจถึงกำรพัฒนำเปล่ียนแปลง ตำมยุคสมัย 
กำลเวลำ ตำมเหตุปัจจัยต่ำง ๆ เกิดควำมเข้ำใจในตนเอง และผู้อื่น มีควำมอดทน อดกลั น ยอมรับ 
ในควำมแตกต่ำง และมีคุณธรรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตเป็ นพลเมืองดี 
ของประเทศชำติและสังคมโลก 
 เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมว่ำด้วยกำรอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมี 
ควำมเช่ือมสัมพันธ์กัน และมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงหลำกหลำย เพื่อช่วยให้สำมำรถปรับตนเองกับ
บริบทสภำพแวดล้อมเป็นพลเมืองดี มีควำมรับผิดชอบ มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่ำนิยม 
ท่ีเหมำะสมโดยได้ก ำหนดสำระต่ำง ๆ ไว้ ดังนี  
 ศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื นฐำนเกี่ยวกับศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำท่ีตนนับถือ กำรน ำหลักธรรมค ำสอนไปปฏิบัติในกำรพัฒนำตนเอง 
และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข เป็นผู้กระท ำควำมดี มีค่ำนิยมท่ีดีงำม พัฒนำตนเองอยู่เสมอ รวมทั ง
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
 หน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิต ระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบัน    
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและควำมส ำคัญ  
กำรเป็นพลเมืองดี ควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ค่ำนิยม ควำมเช่ือ ปลูกฝัง
ค่ำนิยมด้ำนประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้ำท่ี เสรีภำพกำรด ำเนินชีวิต
อย่ำงสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 เศรษฐศำสตร์ กำรผลิต กำรแจกจ่ำย และกำรบริโภคสินค้ำและบริกำร กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ และกำรน ำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน   
 ประวัติศำสตร์ เวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์พัฒนำกำรของ
มนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบันควำมสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ผลกระทบท่ีเกิด
จำกเหตุกำรณ์ส ำคัญในอดีต บุคคลส ำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ควำมเป็นมำ 
ของชำติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย แหล่งอำรยธรรมท่ีส ำคัญของโลก 
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 ภูมิศำสตร์ ลักษณะของโลกทำงกำยภำพ ลักษณะทำงกำยภำพ แหล่งทรัพยำกร และ
ภูมิอำกำศของประเทศไทยและภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลกกำรใช้แผนท่ีและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ 
ควำมสัมพันธ์กันของส่ิงต่ำง ๆ ในระบบธรรมชำติควำมสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำง
ธรรมชำติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้ำงขึ นกำรน ำเสนอข้อมูลภูมิสำรสนเทศกำรอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม  
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
 
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั นพื นฐำนก ำหนดสำระมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในกลุ่ม สำระ 
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ไว้จ ำนวน 5 สำระ 11 มำตรฐำน ดังนี  
 สำระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
 มำตรฐำน  ส 1.1 รู้ และเข้ำใจประวัติ ควำมส ำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือ
ศำสนำท่ีตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตำมหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติสุข 
 มำตรฐำน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนท่ีดีและธ ำรงรักษำพระพุทธ 
ศำสนำหรือศำสนำท่ีตนนับถือ 
 สำระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
 มำตรฐำน  ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ำท่ีของกำรเป็นพลเมืองดี มีค่ำนิยมท่ีดีงำมและ
ธ ำรงรักษำประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข 
 มำตรฐำน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธำและธ ำรง
รักษำไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 สำระที่ 3 เศรษฐศำสตร์ 
 มำตรฐำน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภค 
กำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่จ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ รวมทั งเข้ำใจหลักกำรเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ  
 มำตรฐำน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ 
และควำมจ ำเป็นของกำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 สำระที่ 4 ประวัติศำสตร์ 
 มำตรฐำน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ 



  21 

 มำตรฐำน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปล่ียนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมส ำคัญและสำมำรถวิเครำะห์
ผลกระทบท่ีเกิดขึ น 
 มำตรฐำน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก มีควำม
ภูมิใจและธ ำรงควำมเป็นไทย 
 สำระที่ 5 ภูมิศำสตร์ 
 มำตรฐำน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล  
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ 
สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 มำตรฐำน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีก่อให้เกิด
กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส ำนึก และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม เพื่อกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 
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ค ำอธบิำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
วิชำชุมชนน่ำอยู่ (เพิ่มเติม)  รหัสวิชำ ส31221     ชั้นมัธยมศกึษำปทีี่ 4 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศกึษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม   เวลำ 20 ชั่วโมง  จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษำเกี่ยวกับท่ีตั ง ลักษณะทำงกำยภำพ ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสภำพสิ่งแวดล้อม 
ทำงกำยภำพ ปัญหำท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยำกร สิ่งแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจ กำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรมของท้องถ่ินท่ีมีควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ 
 ศึกษำประวัติควำมเป็นมำกำรตั งถ่ินฐำน ต ำนำน เร่ืองเล่ำ ประวัติของบุคคลส ำคัญพัฒนำกำรของ
มนุษย์จำกอดีตถึงปัจจุบัน  
 ศึกษำสภำพเศรษฐกิจของชุมชน สินค้ำประจ ำต ำบล สินค้ำส่งออก อำชีพของชุมชน รวมถึงกำร  
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภคกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และคุ้มค่ำมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ศึกษำวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นสมำชิกท่ีดีของชุมชน มีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ และสิ่งแวดล้อม มีควำมรักควำมสำมัคคี เห็นคุณค่ำภำคภูมิใจมีจิตสำธำรณะท่ีมุ่ง
น ำประโยชน์สร้ำงสิ่งดีงำมให้แก่ชุมชน และสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำง  มีควำมสุข  
 ศึกษำประวัติ สถำนท่ีส ำคัญทำงศำสนำ ควำมส ำคัญของศำสนำท่ีคนในชุมชนนับถือ ตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนท่ีดี ธ ำรงรักษำพระพุทธศำสนำหรือศำสนำท่ีตนนับถือ 
ผลกำรเรียนรู ้
 1. ระบุและอธิบำยท่ีตั งอำณำเขตกำรปกครองต่ำง ๆ ของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

2. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินชีวิตและทรัพยำกร 
ธรรมชำติของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

3. อธิบำยลักษณะภูมิประเทศภูมิอำกำศและทรัพยำกรธรรมชำติของเขตอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 
4.  อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 
5. วิเครำะห์เหตุกำรณ์ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ของอ ำเภอสำมร้อยยอดในอดีตถึงปัจจุบันได้ 
6. บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถ่ินของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 
7. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำงเศรษฐกิจ 
8. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนในอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 
9. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของลักษณะภูมิประเทศกับกำรตั งถ่ินฐำนของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ  

ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 
10. อธิบำยประวัติควำมเป็นมำควำมส ำคัญของพิธีกรรมและโบรำณสถำนท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อปู่สำม

ร้อยยอดในท้องถ่ินอ ำเภอสำมร้อยยอดได้        
11. ยกตัวอย่ำงศำสนสถำนและบุคคลส ำคัญทำงศำสนำของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้  

รวม 11 ผลกำรเรียนรู ้
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ตำรำงท่ี 1   โครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่องชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียน 
ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 

 

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ ชั่วโมง 

 
 

เช็คอนิถ่ิน  
สำมร้อยยอด 

1. ระบุและอธิบำยที่ตั งอำณำเขตกำรปกครองต่ำง ๆ ของอ ำเภอ           
สำมร้อยยอดได้ 

 
 
 
3 

2. วิเครำะหค์วำมสัมพนัธ์ลักษณะทำงกำยภำพที่มผีลต่อกำรด ำเนินชีวิต
และทรพัยำกรธรรมชำติของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 
3. อธิบำยลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอำกำศและทรัพยำกรธรรมชำติ        
ของเขตอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

 
เล่ำขำนต ำนำน 
สำมร้อยยอด 

1. อธิบำยประวัติควำมเปน็มำและควำมส ำคัญของอ ำเภอ 
สำมร้อยยอดได้ 

 
 
3 2. วิเครำะหเ์หตุกำรณ์ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ของอ ำเภอ 

สำมร้อยยอดในอดีตถึงปัจจุบันได้ 

เศรษฐกจิย่ังยนื  
สำมร้อยยอด

ล่ ำซ ำ 

1. บอกอำชีพที่ส ำคัญในท้องถ่ินของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้  
3 2. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพที่มีผลต่อกำรปลูกพืช

ทำงเศรษฐกิจ 
 

วิถีคน วิถีถ่ิน
สำมร้อยยอด 

1. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนในอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

 
 
3 2. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของลักษณะภูมิประเทศกับกำรตั งถ่ินฐำน 

ของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 
 
สักกำระพ่อปู่
สำมร้อยยอด 

1. อธิบำยประวัติควำมเปน็มำควำมส ำคัญของพิธีกรรมและโบรำณ
สถำนที่เกี่ยวข้องกับพ่อปู่สำมร้อยยอดในท้องถ่ินอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

 
 
3 2. ยกตัวอย่ำงศำสนสถำนและบุคคลส ำคัญทำงศำสนำของอ ำเภอ 

สำมร้อยยอดได้ 
  
 จำกตำรำงท่ี 1 สรุปได้ว่ำโครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่องชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข  
ส ำหรับชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ประกอบด้วย 5 หน่วยกำรเรียนรู้ ได้แก่ 
1) เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด 2) เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด 3) เศรษฐกิจยั่งยืนสำมร้อยยอดล่ ำซ ำ  
4) วิถีคน วิถีถ่ินสำมร้อยยอด 5) สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด หน่วยละ 3 ช่ัวโมง รวมเป็น 15 ช่ัวโมง 
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3. ข้อมูลพื้นฐำนของต ำบลสำมร้อยยอด 
ที่ต้ังและอำณำเขตติดต่อ 
 อ ำเภอสำมร้อยยอดตั งอยู่ ท่ีละติจูด 12°16′14″N และท่ีลองจิจูด 99°52′19″E อ ำเภอ 

สำมร้อยยอดจะมีพื นท่ีอยู่บริเวณทำงตอนกลำงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอำณำเขตติดต่อกับ 
เขตกำรปกครองข้ำงเคียงดังต่อไปนี  

     ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ ำเภอปรำณบุรี 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่ำวไทยฝ่ังตะวันตก 

      ทิศใต้  ติดต่อกับ อ ำเภอกุยบุรี  
      ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                     รูปท่ี 1 อำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครอง 
 ท่ีมำ : http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1004 
 สภำพภูมิประเทศ 
           อ ำเภอสำมร้อยยอดมีลักษณะลำดเอียงจำกตะวันตกไปทำงตะวันออก โดยด้ำนทิศตะวันตก
เป็นพื นท่ีสูงติดภูเขำ เรียกว่ำ เขำสำมร้อยยอด โครงสร้ำงเป็นภูเขำหินปูนเกิดในยุคเพอร์เมียน 
(Permian) ประมำณ 280 ล้ำนปี มีเนื อท่ีประมำณ 63.5 ตำรำงกิ โลเมตร  สภำพภูมิประเทศ
สลับซับซ้อนสูงเรียงตัวตำมแนวทิศเหนือ - ใต้ คล้ำยก ำแพงขนำนกับชำยฝ่ังของทะเล ตั งแต่ด้ำนเหนือ
ของเขตอุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอดลงมำถึงด้ำนใต้พบเกำะหินปูนเรียงตัวกันอยู่ใกล้ฝ่ังทะเล
ทำงด้ำนทิศเหนือ คือ เกำะคอกะพังลงมำถึงเขำแร้ง ห่ำงออกไปประมำณ 30 กิโลเมตร มีหมู่เกำะ 
ได้แก่ เกำะโคร ำ เกำะนมสำว เกำะระวิง เกำะระวำง และเกำะสัตกูด  

สภำพทำงธรณีวิทยำของเขำสำมร้อยยอดเป็นภูเขำหินปูนท่ีมีควำมสูงจึงท ำให้เกิดหน้ำผำสูง 
มีควำมลึกจำกระดับควำมสูงท่ีสุดประมำณ 605 เมตร จำกระดับทะเลปำนกลำง ซึ่งท ำให้เกิดภูเขำ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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เป็นจ ำนวนมำก โดยมียอดเขำท่ีส ำคัญ ได้แก่ ยอดเขำชโลงฟำง เขำกระโจม เขำใหญ่ เขำถ  ำประทุน 
เขำแดง เขำเทียน เขำหุบจันทร์ เขำขั นบันได เนื่องจำกเป็นภูเขำหินปูนจึงถูกกัดเซำะโดยน  ำฝนและ
ทำงน  ำท ำให้เกิดกำรสึกกร่อนและเกิดกำรผุพังจนกลำยเป็นถ  ำ ได้แก่  ถ  ำแก้ว ถ  ำไทร ถ  ำพระยำนคร 
ตอนกลำงของเขำสำมร้อยยอดเป็นพื นท่ีท่ีมีแหล่งน  ำขนำดใหญ่ เรียกว่ำ“ทุ่งสำมร้อยยอด” พื นท่ีนี 
เหมำะส ำหรับท ำกำรเกษตรโดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ คือ ขนุน สับปะรด และอ้อย  (ส ำนักงำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2556) 

 

สภำพภูมิอำกำศ 
โดยท่ัวไปอุณหภูมิเหมำะสมไม่ร้อนหรือหนำวเกินไป ควำมชื นโดยเฉล่ียร้อยละ 77 ถือว่ำมี

ควำมชื นอยู่ในระดับปำนกลำงเนื่องจำกอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิสูงสุดประมำณ 37 องศำเซลเซียส 
ต่ ำสุดประมำณ 16 องศำเซลเซียส  ฤดูกำลในอ ำเภอสำมร้อยยอด มี 3 ฤดู คือ  

 ฤดูร้อน  เริ่มตั งแต่ เดือนกุมภำพันธ์ - เดือนพฤษภำคม 
 ฤดูฝน  เริ่มตั งแต่ เดือนมิถุนำยน - เดือนตุลำคม 
 ฤดูหนำว เริ่มตั งแต่ เดือนพฤศจิกำยน - เดือนมกรำคม 

 อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้ำงแรง ควำมเร็วลมอยู่ระหว่ำง 5 ถึง 30 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง มีลมแรงมำกและมีพำยุเป็นครั งครำว ในระหว่ำงท่ีมีลมแรงก่อให้เกิดคล่ืนลม 
ในทะเลประมำณ 3 - 7 วัน ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนเมษำยน อยู่ในช่วงท่ีมีกำรปรับเปล่ียนจำก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อคล่ืนลมสงบโดยสำมำรถสังเกต
อิทธิพลของลมประจ ำถิ่น ได้แก่ ลมบกลมทะเลได้อย่ำงชัดเจน ในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน 
เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในระยะเริ่มต้นจึงไม่มีผลกระทบต่อกำรเดินเรือมำกนัก เนื่องจำกลมพัด
ออกจำกชำยฝ่ังควำมเร็วลมเฉล่ีย 10 - 35 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ส ำหรับในเดือนตุลำคมถึงเดือน
ธันวำคมเป็นกำรเปล่ียนจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศทำงลมไม่
แน่นอนและคล่ืนไม่รุนแรงมำกนัก อ ำเภอสำมร้อยยอดมีฝนตกชุก ในเดือนพฤษภำคมเดือนสิงหำคม
และเดือนพฤศจิกำยนมีปริมำณน  ำฝนมำกท่ีสุดในช่วงเดือนตุลำคมและเดือนพฤศจิกำยนและจะมีฝน
ทิ งช่วงระหว่ำงเดือนมิถุนำยนถึงเดือนกรกฎำคม (ส ำนักงำนสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2557)  
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ทรัพยำกรธรรมชำติ 
อ ำเภอสำมร้อยยอดสภำพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำหินปูน  

 

ลักษณะภูเขำหินปูน   
หินปูน  (Limestone) เป็นหินตะกอนเคมี ท่ีประกอบด้วยผลึกแร่แคลไซต์ (Calcite)  

เป็นส่วนใหญ่ บำงครั งอำจมีซำกดึกด ำบรรพ์ (Fossils) ปนอยู่ด้วย ภูเขำหินปูนมักเป็นยอดเขำสูงมี
หน้ำผำสูงชัน มียอดเขำหลำย ๆ ยอดซ้อนกัน เกิดจำกกำรสึกกร่อนได้ง่ำยจำกน  ำฝนและทำงน  ำไหล
หินปูนท ำปฏิกิริยำกับน  ำจึงมีสภำพเป็นกรดคำร์บอนิก ท ำเกิดกำรกัดกร่อนเป็นโพรง เป็นถ  ำ มีหินงอก
หินย้อยรูปลักษณ์ท่ีแปลกตำ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

        รูปท่ี 2 ลักษณะภูเขำหินปูน 
 ท่ีมำ : http://paapaii.com/travel-noen- 

พันธุ์ไม้ส ำคัญในอ ำเภอสำมร้อยยอด  
 1. พันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ ำขัง จ ำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1.1 พันธุ์ไม้ในป่ำพรุ บึงน  ำจืดบริเวณสำมร้อยยอดส่วนใหญ่ต้นไม้ท่ีขึ นจะเป็นพืชล้มลุก 
จ ำพวก กก ชนิดต่ำง ๆ แห้วทรง กระเทียม ธูปฤำษี อ้อ แขมหลวง หญ้ำปล้อง หญ้ำไซ บัวสำย ผักตบ
ไทย บอน ตำลปัตรฤำษี จอก แหน และสำหร่ำยข้ำวเหนียว  
 1.2 ป่ำชำยเลน เป็นป่ำท่ีพบบริเวณท่ีลุ่มต่ ำน  ำทะเลท่วมถึงเป็นประจ ำ พื นดินเป็นดินเลน
หรือดินทรำยปนเลน พันธุ์ไม้ท่ีส ำคัญ ได้แก่ โกงกำงใบเล็ก โกงกำงใบใหญ่ โปรง ตะบูน ตะบัน แสม
ทะเล ลุย ถั่วและเหงือกปลำหมอทะเลดอกสีม่วง นอกจำกนี ยังมีต้นไม้ท่ีขึ นได้ในเขตน  ำกร่อย เช่น 
จำก หงอนไก่ทะเล ล ำพู ปอทะเล โพทะเล และหวำยลิง เป็นต้น บริเวณท่ีโล่งมีพืชล้มลุก เช่น ผัก
ชะครำมและผักเบี ย 
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 2. พันธุ์ไม้ในป่ำบนบก ที่พบดังนี้ 
 2.1 ป่ำชำยหำด เป็นป่ำท่ีพบตำมชำยหำดทรำยไม่มีกำรขึ นลงของน  ำในทะเล พืชพรรณไม้
ท่ีส ำคัญท่ีพบ เช่น กระทิง เม่ำ หูกวำง เกด และมะนำวผี  
 2.2 ป่ำเบญจพรรณ ส่วนใหญ่เป็นป่ำเบญจพรรณท่ีขึ นบนเขำหินปูน ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีขึ น
หลำยชนิดมักเป็นพันธุ์ไม้ท่ีขึ นเฉพำะแห่ง เช่น จันทร์ผำ จันทร์ชะมด โมกเขำ ทะลำยเขำ และแก้วผำ 
ไม้ยืนต้นท่ีพบมักมีล ำต้นแคระ เนื่องจำกพื นท่ีส่วนใหญ่เป็นหินปูน มีเนื อดินน้อย ส่วนบริเวณ ท่ีมีกำร
สะสมอินทรียวัตถุมำก และเนื อดินหนำ เช่น บริเวณเชิงเขำและหุบเขำบำงแห่ง พบว่ำ ต้นไม้มีล ำสูง
ต้นใหญ่ซึ่งจะอยู่เป็นหย่อมเล็กกระจัดกระจำย พันธุ์ไม้ท่ีพบท่ัวไป เช่น กรวยป่ำ กุ่มบก มะเกลือ พลับ
ดง คำง มะค่ำโมง โมกมัน กระดูกไก่ขำว มหำพรหม ไม้พุ่มรอเลื อย เช่น คนทำ ชิงช่ี ขี แรดดง หมัน 
และหนำมหัน ไม้เถำ เช่น ปอเจ๋ียน ชงโคย่ำน และสะบ่ำลิง  พืชชั นล่ำงเป็นไม้พุ่มขนำดเล็กและพืช
ล้มลุก เช่น อัคคีทวำร ลูกใต้ใบ กระเจียว เปรำะป่ำ สำมสิบ เทียนผำ พร้ำวนกคุ้มพืชพวกหญ้ำและกก  
 

 
รูปท่ี 3 ป่ำชำยหำด อุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด 

ท่ีมำ : http://carshowsociety.com 
 

สถำนที่ส ำคัญในอ ำเภอสำมร้อยยอด 
อุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด 
อุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด มีแหล่งท่องเท่ียวทั งประเภทน  ำ หำดทรำย เกำะแก่ง  

ทุ่งหญ้ำสัตว์ป่ำ โดยเฉพำะเลียงผำ นกน  ำ ค่ำงแท่น เป็นอุทยำนท่ีเป็นภูเขำหินปูน สลับซับซ้อน 
สวยงำมใกล้ ท่ีท ำกำรอุทยำนมีศูนย์บริกำรนักท่องเท่ียว บ้ำนพักรับรองและจุดตั งแคมป์ พร้อมน  ำ-ไฟ 
บริกำรนักท่องเท่ียว กำรเดินทำงโดยรถยนต์แยกถนนเพชรเกษมระหว่ำงหลักกิโลเมตรท่ี 286 - 287 
ไปทำงทิศตะวันออก ประมำณ 14 กิโลเมตร 
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รูปท่ี 4 อุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด 
ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

 

ทุ่งสำมร้อยยอด  อยู่ทำงทิศตะวันตกของอุทยำนแห่งชำติระหว่ำงทำงรถไฟสำยใต้ 
กับภูเขำสำมร้อยยอด เป็นท่ีรำบลุ่มมีน  ำจืดท่วมขังตลอดปี มีทิวทัศน์สวยงำมอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณ
พืชและพันธุ์สัตว์พื นท่ีบริเวณนี จึงเป็นถิ่นท่ีอยู่อำศัย แหล่งอำหำร สร้ำงรัง วำงไข่และขยำยพันธุ์ของ
นกนำนำชนิด ตลอดทั งปีทั งนกประจ ำถิ่นและนกอพยพ นอกจำกนั นยังเป็นท่ีอยู่อำศัยของสัตว์น  ำจืด
และสัตว์อื่น ๆ อีกมำกมำย 

 

 
รูปท่ี 5 ทุ่งสำมร้อยยอด 

 ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 

ถ้ ำพระยำนคร เป็นถ  ำท่ีอยู่ในภูเขำของอุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด เป็นท่ีตั งของหน่วย
พิทักษ์อุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด ถ  ำพระยำนคร เป็นถ  ำขนำดใหญ่บนเพดำนถ  ำมีปล่องให้แสง
สว่ำงลอดเข้ำมำได้ จุดเด่นของถ  ำแห่งนี  คือ "พระท่ีนั่งคูหำคฤหำสน์" เป็นพลับพลำแบบจตุรมุข  
สร้ำงในสมัยรัชกำลท่ี 5 และเป็นฝีพระหัตถ์ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำขจรจรัสวงศ์ ทรงสร้ำงขึ น
ในกรุง เทพฯ แล้วส่งมำประกอบ ทีห ลังโดยให้พระยำชลยุทธโยธิน เป็นนำยงำนก่อสร้ ำง 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเสด็จมำยกช่อฟ้ำด้วยพระองค์เอง ท่ีก ำแพงหินด้ำนขวำ 
มีพระปรมำภิไธยย่อในรัชกำลท่ี 5 และรัชกำลท่ี 7 เป็นตัวหนังสือใหญ่สีขำวสะดุดตำ พระท่ีนั่งคูหำ
คฤหำสน์นับเป็นจุดเด่นของถ  ำพระยำนคร และเป็นตรำประจ ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน 

 

http://www.holidaythai.com/Achira/photo-14816.htm
http://www.holidaythai.com/Achira/photo-14816.htm
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รูปท่ี 6 ถ  ำพระยำนคร 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
เกำะนมสำว ตั งอยู่ ท่ีชำยทะเลสำมร้อยยอด จุดเด่นคือเป็นท่ีตั งของศำลเจ้ำแม่นมสำว 

ซึ่งชำวบ้ำนโดยเฉพำะท่ีมีอำชีพประมงจะเคำรพนับถือเป็นพิเศษ ปัจจุบันมีท่ีพักส ำหรับนักท่องเท่ียว
ไปผักผ่อนเป็นครั งครำว เมื่อมองไปในท้องทะเลจะประกอบด้วย หมู่เกำะ และเป็นเกำะท่ียังคงสภำพ
ควำมเป็นธรรมชำติเนื่องจำกอยู่ในควำมดูแลของอุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด          
 

 
      รูปท่ี 7 เกำะนมสำว 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
ถ้ ำแก้ว ตั งอยู่ในเขำอุทยำนเขำสำมร้อยยอด เป็นอุโมงค์ขนำดใหญ่ยำวลึกอำกำศเย็นสบำย

ถ่ำยเทได้สะดวก หินงอก หินย้อยระยิบระยับวำววับเป็นประกำยคล้ำยเพชร เมื่อต้องแสงไฟหินบำง
ก้อนโปร่งใสเมื่อกระทบแสงไฟจะเรืองสว่ำงทั งก้อน นับว่ำเป็นถ  ำท่ีสวยงำมท่ีสุดของบรรดำถ  ำหินปูน
ในภูมิภำคนี  

 

http://www.holidaythai.com/Achira/photo-14816.htm
http://www.holidaythai.com/Achira/photo-14816.htm
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                                                        รูปท่ี 8 ถ  ำแก้ว 

ท่ีมำ : http://www.hamanan.com 
 

 บึงบัว ตั งอยู่ในบริเวณพื นท่ีทุ่งสำมร้อยยอดมีเนื อท่ีประมำณ 500 ไร่ มีพืชพันธุ์ไม้หลำยชนิด 
เช่น กก แขม อ้อ ธูปฤำษี แห้ว ทรงกระเทียม ฯลฯ และจะพบกับนกชนิดต่ำง ๆ อีกหลำยชนิดเมื่อไป
ถึงจะพบกับบึงบัวขนำดใหญ่มีบัวอยู่หลำยชนิด เช่น บัวเผ่ือน บัวผัน แต่ท่ีจะพบมำกคือ บัวหลวง 
ชำวบ้ำนบริเวณนี ก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์บัวนี ไว้ ตำมพระรำชกระแสรับส่ัง เมื่อครั งท่ีพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตรและสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงเสด็จมำเย่ียมรำษฎรในท้องท่ีหมู่บ้ำนบ้ำนนำ
ปุ่ม แล้วทรงมีพระรำชกระแสรับส่ังให้ชำวบ้ำนปลูกบัวไว้ใกล้หมู่บ้ำนและให้อนุรักษ์ไว้มิให้สูญพันธุ์ 
(ส ำนักงำนอุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด, 2546) 
 

 

 
 รูปท่ี 9 บึงบัว 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 
 
 
 

http://www.holidaythai.com/Achira/photo-14816.htm
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ประวัติควำมเป็นมำ 
          ประวัติของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ท่ีมีกำรบันทึกไว้ในจดหมำย
เหตุของวันวลิต บรรยำยถึงประวัติศำสตร์ของชำติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยำ ในสมัยพระเจ้ำปรำสำท
ทองเมืองกุย เคยเป็นเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำกกำรเปล่ียนแปลงกำรเมืองกำร
ปกครองของเมือง ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำรเปล่ียนแปลงท ำให้เกิดอ ำเภอ 
ทั ง 8 อ ำเภอ และอ ำเภอสุดท้ำย คือ อ ำเภอสำมร้อยยอด ซึ่งมีหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ท่ีส ำคัญ
มำกมำย 
           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดในภำคกลำงตำมกำรแบ่งกำรปกครองของประเทศไทย 
โดยใช้เกณฑ์ทำงภูมิศำสตร์เป็นจังหวัดในภำคตะวันตก กำรแบ่งทำงภูมิอำกำศจัดเป็นจังหวัดภำคใต้
ตอนบนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำงตอนใต้ติดกับจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจังหวัดแรกท่ีผ่ำนเข้ำสู่จังหวัด
ภำคใต้ และเป็นจังหวัดท่ีมีพื นท่ีแคบท่ีสุดในประเทศไทย และแคบท่ีสุดในคำบสมุทรอินโดจีน 
 

 

 
 
                                 รูปท่ี 10 ขอบเขตกำรปกครองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 ท่ีมำ : http://www.prachuapkhirikhan.go.th/data/general.htm 
 

 จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ในอดีตบริเวณเมืองประจวบคีรีขันธ์  ปรำกฏท่ีตั งของเมือง
ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดีของนักเดินเรือต่ำงชำติ หลักฐำนจำกจดหมำยเหตุของวันวลิต (Van Valiet) 
ชำวฮอลันดำ  ซึ่งเดินทำงมำค้ำขำยในรัชสมัยพระเจ้ำปรำสำททอง ระหว่ำง พ.ศ. 2176 - 2185  
ได้บันทึกถึงเรื่องรำวของท้ำวอู่ทองท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองกุยว่ำ โอรสของพระเจ้ำกรุงจีน พระนำมว่ำ 
“เจ้ำอุย” ถูกพระบิดำเนรเทศ ลงเรือส ำเภำพร้อมกับบริวำรแล่นเรือมำถึงบริเวณแหลมมลำยู ต่อมำ
เจ้ำอุยสร้ำงเมืองขึ นหลำยแห่ง เช่น  เมืองลังกำสุกะ เมืองนคร (Ligor) และเมืองกุย (Guij) โดยเจ้ำอุย
ประทับอยู่ท่ีเมืองกุยไม่นำนก็เปล่ียนพระนำมเป็น ท้ำวอู่ทอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเมืองประจวบคีรีขันธ์ 



  32 

 
 

รูปท่ี 11 จดหมำยเหตุของวันวลิต ฉบับกรมศิลปกร 
ท่ีมำ : ประชุมพงศำวดำร ภำคท่ี 79. จดหมำยเหตุวันวลิต (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพ: มิตรนรำกำรพิมพ์ 

                   
              แผนท่ีเดินเรือของกองเรือจีนในบังคับบัญชำของเช็งโหหัวหน้ำขันที ซึ่งพระเจ้ำยุงโล้ 
แห่งรำชวงศ์เหม็งโปรดให้ออกไปส ำรวจดินแดนทำงตะวันตก เพื่อหำซื อส่ิงของท่ีแปลกและหำยำก 
ประเภทเพชร พลอย ไม้หอม และเครื่องเทศ ในระหว่ำง พ.ศ. 1974 - 1975 ได้กล่ำวถึงสถำนท่ี 
แห่งหนึ่ง ซึ่งศำสตรำจำรย์พอล วิตลีย์ นักประวัติศำสตร์ แปลจำกส ำเนียงจีนเป็นภำษำอังกฤษว่ำ 
พิ - เชีย -ชำน  (Pi - Chia -Shan) แปลว่ำ เขำสำมร้อยยอด (Triple Peak Mountain) สันนิษฐำนว่ำ
เป็นต ำบลหนึ่งในบริเวณเมืองประจวบคีรีขันธ์ อยู่บริเวณเขำสำมร้อยยอด ซึ่งหำกจะพิจำรณำลักษณะ
เด่นของเขำสำมร้อยยอดเป็นเครื่องหมำยหรือจุดสังเกตของนักเดินเรือเป็นอย่ำงดี รัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย (รัชกำลท่ี 2) โปรดเกล้ำฯ ให้ตั งเมืองบำงนำงรมขึ นท่ีบริเวณ
ปำกคลองบำงนำงรม แต่เนื่องจำกสภำพพื นท่ีไม่เหมำะสมท่ีจะท ำกำรเกษตร เจ้ำเมืองจึงย้ำยท่ีว่ำ
กำรเมืองไปตั งอยู่ท่ีเมืองกุย ซึ่งเป็นเมืองเก่ำแก่มีชุมชนอำศัยอยู่หนำแน่น อีกทั งพื นท่ี ก็มีควำมอุดม
สมบูรณ์ เมื่อย้ำยมำแล้วยังคง ใช้ ช่ือว่ำ “เมืองบำงนำงรม” อยู่ตำมเดิม พ.ศ. 2398 รัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 4 โปรดเกล้ำฯ ให้รวมเมือง บำงนำงรม เมืองกุยบุรี 
เมืองคลองวำฬเข้ำด้วยกัน พระรำชทำนนำมว่ำ “เมืองประจวบคีรีขันธ์” คู่กับ “เมืองประจันตคีรีเขต” 
ซึ่งพระรำชทำนให้เป็นนำมของเกำะกง (ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศกัมพูชำ) พร้อมทั งพระรำชทำนนำม
ให้แก่เจ้ำเมืองใหม่ว่ำ “พระพิไชยชลสินธุ์” 
             ใน พ.ศ. 2476 รัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว(รัชกำลท่ี 6) ได้มีกำร
จัดระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคขึ นใหม่ เมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับกำรยกฐำนะขึ นเป็นจังหวัด 
ประกอบด้วยอ ำเภอต่ำง ๆ 7 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอปรำณบุรี อ ำเภอบำง
สะพำน อ ำเภอหัวหิน อ ำเภอทับสะแก อ ำเภอกุยบุรี และอ ำเภอบำงสะพำนน้อย ซึ่งใน สมัยนั นอ ำเภอ
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สำมร้อยยอดยังไม่ถูกแยกออกจำกอ ำเภอปรำณบุรีและอ ำเภอกุยบุรี จำกอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้
ว่ำ อ ำเภอสำมร้อยยอด เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอ ำเภอปรำณบุรีและอ ำเภอกุยบุรี ในครั งแรกทำง
รำชกำรได้แบ่งพื นท่ีต ำบลสำมร้อยยอด ต ำบลศิลำลอย และต ำบลไร่เก่ำ จำกอ ำเภอปรำณบุรีออกมำ
ตั งเป็นกิ่งอ ำเภอสำมร้อยยอด ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เมื่อวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2538  
มี ผลบั ง คับ  ตั งแ ต่ วั น ท่ี  1 เมษ ำยน  ปี เดี ย วกั น  ต่ อ มำใน วั น ท่ี  7 กั น ย ำยน  พ .ศ . 2538 
กระทรวงมหำดไทย ได้ประกำศจัดตั งต ำบลศำลำลัยขึ นโดยแบ่งพื นท่ี 6 หมู่บ้ำน จำกต ำบลไร่เก่ำ และ
ได้มีพระรำชกฤษฎีกำโอนต ำบลไร่ใหม่ จำกอ ำเภอกุยบุรี มำอยู่ในเขตกำรปกครองของทำงกิ่งอ ำเภอ
ตั งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2539 ในท่ีสุดก็ได้มีพระรำชกฤษฎีกำ ยกฐำนะขึ นเป็นอ ำเภอสำมร้อย
ยอดในวันท่ี 24 สิงหำคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับ ตั งแต่วันท่ี 8 กันยำยน ปีเดียวกัน 
 

 ค ำขวัญของอ ำเภอสำมร้อยยอด  
 สักกำระพ่อปู่ งำมคูหำคฤหำสน์ อุทยำนแห่งชำติล  ำค่ำ แหล่งพฤกษำชุ่มน  ำ หำดเขำถ  ำสวยสด 
สับปะรดหวำนฉ่ ำ ถิ่นอ ำไพน  ำใจงำม 
 

 ต้นไม้ประจ ำอ ำเภอสำมร้อยยอด  
        ต้นสำมร้อยยอด เรียกตำมช่ือพืชท่ีพบกันมำกในอ ำเภอสำมร้อยยอด ลักษณะชนิดไม้เป็นพวก
เฟิร์นเป็นพืชไร้ดอกขนำดเล็ก ไม่มีเนื อไม้ ล ำต้นทอดเลื อย สีเขียวอ่อนอมเหลือง 
 

 
 รูปท่ี 12 ต้นสำมร้อยยอด  
                        ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 ควำมเป็นมำชื่อสำมร้อยยอด 
           ส ำหรับท่ีมำของค ำว่ำ “สำมร้อยยอด” นั นมีสมมติฐำนอย่ำงน้อย 3 ข้อ คือ 
                สมมติฐำนข้อ 1 กล่ำวว่ำ เรียกสืบต่อกันมำตำมจ ำนวนยอดเขำใหญ่น้อยใหญ่สูง ๆ ต่ ำ ๆ 
ลดหล่ันสลับกันของภูเขำหินปูน ซึ่งนับได้ 300 ยอด  
                สมมติฐำนข้อ 2 กล่ำวว่ำ เรียกตำมช่ือพืชซึ่งเคยพบมำกในบริเวณนี คือ “ต้นสำมร้อย
ยอด” ซึ่งถือว่ำเป็นพืชท่ีมียอดถึง 300 ยอด ศำสตรำจำรย์เต็ม สมิตินันท์ อธิบำยว่ำเป็นพืชวงศ์ 
LYCOPODIACEAE สกุล Lycopodium หรือมี ช่ือสำมัญ ท่ีเรียกกันว่ำ Club-moss ซึ่งควำมจริง

http://www.holidaythai.com/Achira/photo-14816.htm
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ลักษณะชนิดไม้เป็นพวกเฟิร์นมีช่ือพื นเมืองหลำกหลำยแตกต่ำงกันไปตำมท้องถิ่น ส ำหรับบริเวณ
คำบสมุทร เรียกว่ำ รวยไก่สำมร้อยยอด  หญ้ำรังนก แต่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียกว่ำ สำมร้อย
ต่อหรือหญ้ำรังไก่ ส่วนทำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เรียกว่ำสำมร้อยยอดเช่นกันจึงเป็นไปได้ว่ำ  
“ทุ่งสำมร้อยยอด” เรียกขำนกันตำมมำ “ภูเขำสำมร้อยยอด”    
                สมมติฐำนข้อ 3 ต ำนำนพื นบ้ำนเล่ำว่ำในสมัยโบรำณ พื นท่ีโดยรอบภูเขำสำมร้อยยอด
เป็นทะเล ส่วนพื นท่ีซึ่งเป็น ภูเขำในปัจจุบันนั นเคยเป็นเกำะมีขบวนเรือส ำเภำจีนแล่นผ่ำนมำประสบ
ลมพำยุรุนแรงจนเรือใกล้อับปำง จึงแวะหลบภัยเข้ำมำตำมร่องน  ำทำงทิศตะวันตกของเกำะ 
แต่เนื่องจำกไม่ช ำนำญในภูมิประเทศ เรือเกยหินใต้น  ำล่มลงผู้คนจมน  ำตำยเป็นจ ำนวนมำกท่ีเหลือรอด
ตำยขึ นไปอำศัยอยู่บนเกำะประมำณ 300 คน จึงเรียกว่ำ “เกำะสำมร้อยรอด” ต่อมำน  ำลดระดับลง
กลำยเป็นภูเขำชำวบ้ำนเรียกเพี ยนเป็น “เขำสำมร้อยยอด” จนทุกวันนี มีกำรค้นพบเสำกระโดงเรือ 
ในบริเวณเทือกเขำนี ด้วย ส่วนพื นท่ีลุ่มโดยรอบกลำยเป็น ทุ่งน  ำจืดขนำดใหญ่เรียกว่ำ “ทุ่งสำมร้อย
ยอด” ซึ่งเป็นพื นท่ีชุ่มน  ำท่ีส ำคัญยิ่งในปัจจุบัน (Chalermlaep, 1990) ได้ท ำกำรศึกษำวิวัฒนำกำร
ของชำยฝ่ังทะเลและยืนยันร่องรอยกำรเปล่ียนชำยฝ่ังทะเล 4 แนว รวมทั งกำรเปล่ียนแปลง
ระดับน  ำทะเลอย่ำงน้อย 3 ช่วงเวลำ  
            จำกทั ง 3 สมมติฐำนเห็นได้ชัดว่ำกำรก ำเนิดของภเูขำสำมร้อยยอดและทุ่งสำมร้อยยอด 
มีวิวัฒนำกำรมำเป็นระยะเวลำอันยำวนำน มีประวัติควำมเป็นมำท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แตกต่ำง
จำกภูมิลักษณ์ท่ีอื่น เป็นแหล่งรวมองค์ควำมรู้ท่ีไม่อำจแสวงหำจำกท่ีอื่นใดมำทดแทนได้ น่ำสนใจ น่ำ
ศึกษำเป็นอย่ำงยิ่งทั งทำงธรณีวิทยำ ธรณีวิทยำชำยฝ่ังทะเล สมุทรศำสตร์ ปฐพีวิทยำธรรมชำติวิทยำ 
นิเวศวิทยำ พฤกษศำสตร์ และชีววิทยำ 
 

สภำพสังคม 
ลักษณะทำงด้ำนสังคม สภำพสังคมของชำวอ ำเภอสำมร้อยยอด โดยท่ัวไปมีลักษณะเป็น

สังคมชนบท รักสงบ รักพวกพ้อง และชอบควำมเป็นอิสระเสรี มีวิถีกำรด ำเนินชีวิตแบบเรียบง่ำย  
อ่อนน้อมถ่อมตนมีควำมประนีประนอมสูง ค่อนข้ำงจะเก็บตัว มีควำมผูกพันเฉพำะในท้องถิ่น 
 ประชำกรในพื นท่ีสำมร้อยยอดใน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 16,311 ครัวเรือน ชำย 23,739 คน 
และหญิง 24,247 คน รวม 47,986 คน  และลักษณะทำงด้ำนสังคม ดังนี  

1. กลุ่มชำติพันธุ์ ในอดีตอ ำเภอสำมร้อยยอดมีพื นท่ีป่ำเขำและแหล่งน  ำท่ีอุดมสมบูรณ์ 
มีจ ำนวนประชำกรไม่มำกนัก สภำพโดยท่ัวไปเหมำะแก่กำรประกอบอำชีพด้ำนเกษตรกรรม ด้วยเหตุนี 
จึงมีผู้คนอพยพเข้ำมำอยู่อำศัยในพื นท่ีของอ ำเภอสำมร้อยยอดมำกขึ นโดยล ำดับ ซึ่งอำจจ ำแนกตำม
กลุ่มชำติพันธุ์ได้ 3 กลุ่ม ดังนี  

 1.1 กลุ่มคนไทย  ประกอบด้วย ผู้อยู่อำศัยประจ ำถิ่นมำแต่โบรำณกำล และกลุ่มผู้ย้ำยถ่ิน
โดยเข้ำมำอยู่อำศัยกระจำยในทุกพื นท่ีของกลุ่มคนไทยทั งสองกลุ่มมีจ ำนวนมำกท่ีสุด ประมำณร้อยละ 
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99 ของจ ำนวนประชำกรทั งหมดของจังหวัด มีข้อสังเกตว่ำคนไทยส่วนหนึ่ง มีเชื อสำยจีน ซึ่งได้อพยพ
เข้ำมำอยู่อำศัยจนมีควำมผสมกลมกลืนและไม่อำจจ ำแนกชำติพันธุ์ ได้อย่ำงชัดเจน 

 1.2 กลุ่มชนเผ่ำไทยทรงด ำ ไทยทรงด ำหรือท่ีนิยมเรียกขำนกันในนำมว่ำ ไทยด ำ ผู้ไทยด ำ 
ลำวซ่วงด ำ หรือลำวโซ่ง อย่ำงไรก็ตำม  ชนกลุ่มนี นิยมเรียกตนเองว่ำ “โซ่ง” หรือ “ไทยด ำ” จัดเป็น
ชนกลุ่มน้อยท่ีอพยพเข้ำมำตั งแต่สมัยกรุงธนบุรี ตั งถิ่นฐำนอำศัยอยู่ ท่ัวไปในบริเวณภำคกลำง  
ของประเทศไทย เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี รำชบุรี เพชรบุรี กำญจนบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ 
กลุ่มชนไทยทรงด ำท่ัวไปนิยมเรียกว่ำ “ลำวโซ่ง” 

 1.3 กลุ่มชนเผ่ำกะเหร่ียง เป็นชนเผ่ำซึ่งอพยพย้ำยถิ่นมำจำกเขตชำยแดนประเทศ
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำเป็นเวลำกว่ำ 30 ปีมำแล้ว ส่วนใหญ่เข้ำมำอยู่อำศัยในเขตพื นท่ีหมู่ท่ี 8 
บ้ำนป่ำหมำก ต ำบลศำลำลัย อ ำเภอสำมร้อยยอด  
 

 ประเพณีไทยทรงด ำ 
     ไทยทรงด ำ หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ ลำวโซ่ง มีประเพณีท่ีส ำคัญของกลุ่มคนหมู่บ้ำนตำลเจ็ด
ยอด ซึ่งเป็นประเพณีท่ีบรรพบุรุษสืบทอดจำกในอดีตจนถึงปัจจุบัน จำกควำมเช่ือของผู้คนท ำให้
ขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดมำจนถึงรุ่น ลูกหลำนได้อย่ำงภำคภูมิ ใจ เมื่อปี  พ.ศ. 2539  
อดีตปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอสำมร้อยอด คือท่ำนปลัดสมนึก เพชรโสม ได้เป็นผู้ริเริ่ม 
จุดประกำยกำรจัดงำนสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีไทยไทยทรงด ำขึ นเป็นครั งแรกในกิ่งอ ำเภอสำม 
ร้อยยอด เมื่อวันท่ี 25 กรกฎำคม  พ.ศ. 2539 เนื่องจำกในเขตท้องท่ี อ ำเภอสำมร้อยยอด มีชำวไทย
ทรงด ำหรือลำวโซ่ง ซึ่งสืบทอดเชื อสำยมำจำกชำวไทยทรงด ำ ในจังหวัดรำชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี 
พิจิตร เพชรบุรี ตั งบ้ำนเรือนกระจัดกระจำยท่ัวไปและอยู่กันหนำแน่นอยู่ท่ีบ้ำนตำลเจ็ดยอด ชำวไทย
ทรงด ำนั นมีเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดถึงพิธีกรรมต่ำง ๆ เช่น พิธีศพ พิธีแต่งงำน  
พิธีเสนเรือน พิธีลงขวง เป็นของตนเอง ประเพณีดังกล่ำวล้วน แสดงออก ถึงควำมรักควำมสำมัคคีใน
หมู่คณะกำรรักถิ่นฐำน ควำมอ่อนหวำน นิ่มนวล ตลอดจนกำรนับถือ เทิดทูนมีบุญคุณและบรรพบุรุษ 
ซึ่งควรค่ำแก่กำรหวงแหน 
 

     
                                   

                             
 
 

รูปท่ี 13 งำนประเพณีไทยทรงด ำ บ้ำนตำลเจ็ดยอด ช่วงเดือนเมษำยน 
ท่ีมำ : http://province.m-culture.go.th 

http://province.m-culture.go.th/
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หมู่บ้ำนไทยทรงด ำ  
 ไทยทรงด ำบ้ำนตำลเจ็ดยอด อพยพมำจำกจังหวัดเพชรบุรี สำเหตุเนื่องมำจำกท่ีท ำกิน 
ในจังหวัดเพชรบุรีเหลือน้อยลง จึงมำตั งรกรำกท่ีบ้ำนตำลเจ็ดยอดมำเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 100 ปีมำแล้ว
จำกกำรสอบถำมคนในท้องถิ่น พบว่ำต้นตระกูลไทยทรงด ำ ท่ีหมู่บ้ำนตำลเจ็ดยอดนั นคือ ย่ำทวดแม่ชี
ตะคลอง กองอำษำ ซึ่งเดิมย่ำทวดอำศัยอยู่ท่ีประเทศลำว ต่อมำได้แต่งงำนกับคนไทยในสมัยสงครำม
อินโดจีน จึงย้ำยมำท่ีเพชรบุรีก่อนแล้วจึงไปท่ีบ้ำนตำลเจ็ดยอด ภำยหลังย่ำทวดได้บวชชี ลูกชำยของ
ย่ำทวดช่ือ ปรีชำ กองอำษำ ภำยหลังได้เป็นเจ้ำคณะอ ำเภอ ท ำคุณประโยชน์ เช่น สร้ำงโรงเรียนบ้ำน
ตำลเจ็ดยอด ของบประมำณสร้ำงถนนเข้ำตัวหมู่บ้ำนตำลเจ็ดยอด นับเป็นผู้น ำควำมเจริญเข้ำสู่บ้ำน
ตำลเจ็ดยอด นอกจำกตระกูล กองอำษำแล้วยังมีตระกูลอื่น ๆ ท่ีเป็นเชื อสำยลำวมำอยู่ท่ีบ้ำนตำลเจ็ด
ยอด คือ ค ำหอม ค ำห่อ 
            

 
                                             รูปท่ี 14 ชุมชนบ้ำนตำลเจ็ดยอด 
                        ท่ีมำ : https://sites.google.com/site/meuxngpracwbkhirikhanth/ 
 

 

              นอกจำกนี ปัจจุบันยังมีบุคคลส ำคัญท่ียังคงรักษำวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ได้แก่ นำยบุญเชิด คณะวรำทร อำยุ 60 ปี เป็นหมอเสนประจ ำหมู่บ้ำนและได้ถ่ำยทอดวิชำ
เสนเรือนให้แก่คนรุ่นถัดไป หมู่บ้ำนตำลเจ็ดยอด (หมู่ 1 ต ำบลไร่เก่ำ อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) มีประชำกร ประมำณ 1,000 คน เป็นชำวไทยทรงด ำประมำณ 500 คน ส ำหรับชำว
ไทยทรงด ำด้วยกันแล้วส่วนใหญ่ใช้ภำษำท้องถิ่น (ภำษำลำวโซ่ง) ส่ือสำรกันซึ่งเกิดจำกกำรเรียนรู้ 
โดยธรรมชำติ และกำรจัดงำนประเพณีไทยทรงด ำของเทศบำลต ำบลไร่เก่ำ ได้ก ำหนดวัน ท่ี  
23 เมษำยน ของทุกปี 
 
 
 

https://sites.google.com/site/meuxngpracwbkhirikhanth/
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 ประเพณ ี
 พิธีเสนเฮอืน หรือเสนเรือน 
 

          พิธีเสนเฮือน ก่อให้เกิดกำรรวมกลุ่มคน ในสังคมบ้ำนตำลเจ็ดยอด ญำติพี่น้องท่ีอยู่ห่ำงกันได้
พบกันเป็นประจ ำ มีกำรเอื อเฟื้อแบ่งปันอำหำรในลักษณะผลัดกันเลี ยงซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิด 
ควำมเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมและเกิดควำมสำมัคคีระหว่ำงญำติพี่น้องสำยเดียวกันและคน  
ในชุมชน 

 

 
รูปท่ี 15 พิธีเสนเฮือน หรือเสนเรือน                                       

    ท่ีมำ : https://www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=8 
พิธีกรรม 

            กำรเสนผีเฮือนจะเตรียมกำรระยะย่ำงข้ำมปี เพรำะจะต้องเตรียมลูกหมูตัวผู้เลี ยงดูอย่ำงดี 
ให้หมูโตเต็มท่ีพอท่ีจะเลี ยงผีและเลี ยงแขกได้ เจ้ำภำพจะปรึกษำหมอเสนเพื่อก ำหนดวันท ำพิธี ซึ่งถือ
ว่ำเป็นมงคล วิธีกำรหำวันมงคล คือ เริ่มต้นนับจำกวันท่ีดีท่ีสุดของตระกูลนับไป 10 วัน หรือ  10 มื อ 
ถือวันนั นเป็นวันดีแต่ต้องไม่ไปตรงกับวันเผำผีของบรรพบุรุษเพรำะถือเป็นวัน อัปมงคลกำรประกอบ
พิธีกรรม จะเริ่มตั งแต่ประมำณตี 3 (เวลำ 03.00 น) ท ำพิธีฆ่ำหมูตัวท่ีเลี ยงไว้ท ำควำมสะอำดเรียบร้อย
น ำขึ นไปวำงไว้ในห้องผี หลังจำกบอกกล่ำวผีเฮือนว่ำได้น ำหมูมำให้กิน ช ำแหละเนื อออกเป็นชิ นเพื่อ
จัดลงบนปำนเผือนซึ่งเป็นภำชนะจักสำนขนำดใหญ่ มีลักษณะคล้ำยกระจำดส ำหรับใส่เครื่องเซ่น 
ซึ่งประกอบด้วยเนื อหมูดิบติดกระดูก  7 ชิ น ซี่โครงหมู 7 ซี่ ไส้หมูสุกขดรอบปำนเผือน เอำใบตองปิด
ไว้ชั นหนึ่ง ชั นบนวำงจุ๊บหมู (ย ำหมูกับปลีกล้วย) กองไว้ตรงกลำง เนื อหมูต้มสุก 7 ชิ น ปลำย่ำงใส่
เครื่องแกง ห่อข้ำวเหนียว 7 ห่อ เหล้ำ 1 ขวด มันเทศและเผือกอย่ำงละ 7 หัว กล้วย อ้อย ผลไม้อื่น ๆ 
ท่ีมีอย่ำงละ 7 ผล ตะเกียบ 7 คู่ วำงไว้รอบ ๆ ปำนเผือน นอกจำกนั นยังมีพำนหมำกพลู น  ำต้มหมู 1 
ถ้วย น  ำธรรมดำ 1 ถ้วย พร้อมไม้เจ๋ีย (ไม้ท ำควำมสะอำดพื น) เนื อหมูท่ีเหลือน ำไปปรุงเป็นอำหำรเลี ยง
ผู้มำร่วมงำน ผู้มำร่วมงำนจะน ำเหล้ำโรงมำช่วย 1 ขวด ให้เจ้ำภำพ น ำมำเลี ยงแขกในงำน ถ้ำเหลือ 
ก็จะน ำไปขำยแลกเปล่ียนเป็นเงินได ้ 
 

https://www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=8
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 ประเพณีเสนเฮือน 
           ประเพณีเซ่นผีเรือนของลำวโซ่ง จัดขึ นเพื่อเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษซึ่งเช่ือว่ำ บรรพบุรุษของตน 
ท่ีตำยจะได้ไม่อดอยำกเป็นอยู่สุขสบำย มีผลให้ลูกหลำนมีชีวิตอยู่อย่ำงสุขสบำยด้วย ลำวโซ่งทุกคน 
จึงต้องท ำพิธีเสนผีเฮือนเป็นประจ ำปีละครั ง หรือ 2 - 3 ครั ง เพรำะเช่ือว่ำถ้ำผีบรรพบุรุษอดอยำกจะ
ก่อกวนสมำชิกในครัวเรือน รวมทั งสัตว์เลี ยงจะเดือดร้อนไม่มีควำมสุข เจ็บไข้ได้ป่ วย เกิดอัปมงคล 
แก่ครอบครัว ท่ีส ำคัญจะถูกสังคมตรำหน้ำว่ำเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักบรรพบุรุษท่ีเคยเลี ยงดูมำ ลำวโซ่ง
จะไม่ท ำพิธีเสนผีเฮือนในเดือน 9 เดือน 10 เพรำะเช่ือว่ำเดือนเก้ำเดือนสิบผีเฮือนต้องไปเฝ้ำแถน 
กำรเสนผีจะไม่ปรำกฏผลใด ๆ จึงนิยมเสนเฮือนเดือน 4, 6 และ 12 เพรำะเป็นเดือนท่ีว่ำงและมีข้ำว
ปลำอำหำรสมบูรณ์  
 

ประเพณีกำรละเล่นคอน ฟ้อนแคน 
          กำรเล่นคอนฟ้อนแคนท่ีบ้ำนตำลเจ็ดยอด ต ำบลไร่เก่ำ อ ำเภอสำมร้อยยอด เป็นประเพณี 
ของชำวไทยทรงด ำ หรือลำวโซ่ง ตำมประวัติควำมเป็นมำ ได้อพยพมำจำกเมืองแถง หรือเมืองเดียน
เบียนฟู ประเทศเวียดนำม เข้ำมำอยู่ในประเทศไทย ครั งแรก พ.ศ. 2322 สมัยกรุงธนบุรี กำรเล่นคอน
ฟ้อนแคนมีท่ีมำจำกในสมัยก่อน กำรท ำนำจะท ำกันปีละ 3 ครั ง ท ำให้มีเวลำว่ำงในช่วง เดือน 4 และ 
5 จึงมีกำรออกเยี่ยมเยียนกัน (อิ นก้อน) ตำมหมู่บ้ำน ไทยทรงด ำในท่ีต่ำง ๆ แต่ได้เลิกไประยะเวลำ
หนึ่ง ต่อมำได้มีกำรริเริ่มให้มีกำรจัดงำนขึ นมำใหม่ โดยจะจัดในลักษณะงำนชุมนุมรื่นเริง ผลัดเปล่ียน
กัน เป็นเจ้ำภำพระหว่ำงชุมชนในท้องท่ีต่ำง ๆ ทั งภำยในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ผู้เป็นเจ้ำภำพ 
จะจัดเตรียมอำหำร เครื่องด่ืมและวงดนตรี (วงแคน) ไว้ส ำหรับกำรร้องร ำ กำรจัดงำนส ำหรับเวลำ
กลำงวันจะมีกำรแข่งขันกีฬำ เช่น ฟุตบอล และมีกำรเล่นโยนลูกช่วง เพื่อให้หนุ่มสำวชำวไทยทรงด ำ
ได้มีโอกำสพบปะพูดคุยกัน  
 กำรเล่นคอน หรืออิ นก้อน เป็นกำรละเล่นของหนุ่มสำวลำวโซ่ง ท่ีโยนลูกช่วงให้แก่กัน  
พร้อมกำรร้องร ำ ท ำเพลงเป่ำแคนไป เป็นกำรเล่นหรือท่ีเรียก “กำรเล่นคอนฟ้อนแคน” เทศกำลเล่น
คอน รำวเดือน 4 เดือน 5 ชำยหนุ่ม 5 - 10 คนชักชวนกันไปเล่นคอนตำมหมู่บ้ำน กำรเล่นจะต้อง
ประกอบด้วยหมอแคน (คนเป่ำแคน) หมอขับ (คนร้องเพลงแบบล ำน ำ) และหมอล ำ  (ผู้ท่ีร้องเพลง 
ท่ีเรียกว่ำแอ่ว) อย่ำงน้อย 1 - 2 คน เดินทำงไปลำนขว้ำง เจรจำตกลงเล่นคอน ฝ่ำยชำยปรบมือเป่ำ
แคน ฝ่ำยหญิงไปแต่งตัวแล้วออกมำร ำ (ฟ้อน) เป็นแถว ๆ มี กำรร้องเพลง (แอ่ว) ประมำณ 3 ช่ัวโมง 
หยุดกินอำหำรกลำงวัน พอบ่ำยมำโยนลูกช่วงและเซิ งกันไป กำรเล่นคอนฟ้อนแคน เล่นกันจนเท่ียงคืน
แล้วก็จะเป็นกำรเลือกคู่คุย  
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    รูปท่ี 16 ประเพณีกำรละเล่นคอน ฟ้อนแคน                                                                                      
ท่ีมำ : https://prachuabculture.wordpress.com 

 
ภูมิปัญญำท้องถ่ินสำมร้อยยอด 

      ไม้กวำดใยมะพร้ำว 

“มะพร้ำว” เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีนิยมปลูกกันมำกในพื นท่ีชำยฝ่ังทะเล และเป็นพืชยืนต้น 
ท่ีสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั งแต่รำก ล ำต้น จนถึงใบมะพร้ำว โดยเฉพำะเนื อมะพร้ำวจำก
ผลแก่จัดให้น  ำกะทิท่ีมีลักษณะเป็นมันข้น กล่ินหอม รสชำติหวำน นอกจำกนี ส่วนต่ำง ๆ ยังมีสรรพคุณ
ทำงยำและใช้รักษำโรคได้อีกด้วย 

ชำวบ้ำนในเขตท้องท่ีต ำบลสำมร้อยยอด อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกำร
ท ำไร่มะพร้ำวเป็นจ ำนวนมำก จึงมีควำมคุ้นเคยกับกำรน ำส่วนประกอบของยอดมะพร้ำว และ 
ผลมะพร้ำว มำปรุงเป็นอำหำรทั งคำวและหวำนหลำกหลำยชนิด 

ในอดีตท่ีผ่ำนมำ เกษตรกรมีกำรเก็บเกี่ยวผลมะพร้ำว เพื่อจ ำหน่ำยเป็นรำยได้หลักเพียงอย่ำง
เดียวเท่ำนั น ในบำงปีเมื่อสภำพแวดล้อมไม่เอื ออ ำนวย และประสบปัญหำโรคระบำดจึงท ำให้ขำด
รำยได้ เนื่องจำกผลผลิตเฉล่ียมีน้อยประกอบกับภำวะทำงเศรษฐกิจถดถอย ท ำให้รำคำมะพร้ำวตกต่ ำ
จ ำหน่ำยไม่ได้รำคำ จึงท ำให้เกษตรกรมองหำหนทำงเพิ่มรำยได้จำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรท่ีมีอยู่
ในท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ น   

จำกกำรท่ีกลุ่มสตรีแม่บ้ำนหัวตำลแถว หมู่ท่ี 5 ต ำบลสำมร้อยยอด ได้มีโอกำสศึกษำดูงำน 
ท่ีจังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2542 และได้เกิดแนวควำมคิดในกำรน ำใยมะพร้ำวมำท ำไม้กวำดเพื่อสร้ำง
รำยได้เสริม ให้กับสมำชิกท่ีสนใจ เนื่องจำกในพื นท่ีต ำบลสำมร้อยยอด มีเศษเปลือกมะพร้ำวท่ีเหลือทิ ง
เป็นจ ำนวนมำกและไม่มีกำรน ำมำใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น นอกเหนือจำกน ำไปเผำไฟไล่แมลงรบกวน และ
มีส่วนน้อยท่ีน ำไปท ำปุ๋ยหมักปกคลุมรักษำควำมชื นโคนต้นไม้เท่ำนั น จึงได้รับสมัครสมำชิกกลุ่มผู้สนใจ
ไปดูงำนและฝึกอบรมขั นตอนกำรท ำไม้กวำดใยมะพร้ำว ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 

https://prachuabculture.wordpress.com/
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รูปท่ี 17 ไม้กวำดใยมะพร้ำว 

ท่ีมำ : http://www.otoptoday.com/wisdom 
 

อำชีพเกษตรกรรมชุมชนอ ำเภอสำมร้อยยอด        
 เนื่องจำกลักษณะของพื นท่ีอ ำเภอสำมร้อยยอด ทำงด้ำนทิศตะวันตกเป็นแนวเทือกเขำ 
ตะนำวศรีมีพื นท่ีลำดเอียงจำกตะวันตกไปตะวันออก ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินเหนียวจึงท ำให้
เหมำะ แก่กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ ได้แก่ สับปะรด มะม่วง 
ขนุน และว่ำนหำงจระเข้ อำชีพท่ีสร้ำงรำยได้รองลงมำ คือ กำรท ำนำ และกำรประมง 
 

พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ 
      กำรปลูกมะม่วง 
      ชุมชนสำมร้อยยอดนิยมปลูกมะม่วงเพื่อรับประทำนผลและส่งออก เพรำะผลมะม่วงสำมำรถ 
รับประทำนได้ทั งดิบและสุก มะม่วงสำมำรถปลูกและผลิดอกออกผลได้ดีในพื นท่ีทุกจังหวัดและทุก
ภำคของประเทศ แต่จะให้ผลแตกต่ำงกันไปตำมสภำพของท้องท่ี มะม่วงหลำยพันธุ์ยังเป็นผลไม้  
ท่ีตลำดต่ำงประเทศ ต้องกำรอย่ำงไรก็ตำม กำรปลูกมะม่วงเพื่อกำรค้ำนั น จะต้องศึกษำถึงสภำพควำม
เหมำะสมหลำยประกำรด้วยกัน ผู้ปลูกจะต้องเลือกพื นท่ีให้เหมำะสมเพื่อให้ประหยัดต้นทุนในกำรผลิต
ตลอดจนสำมำรถผลิตผลมะม่วงท่ีมีคุณภำพออกสู่ตลำดได้  
     พันธุ์มะม่วง แบ่งได้ตำมลักษณะกำรใช้ประโยชน์ คือ  
          1. มะม่วงส ำหรับรับประทำนผลดิบ เช่น พิมเสนมัน แรด เขียวเสวย มันหนองแซง ฟ้ำล่ัน 
เป็นต้น 
 2. มะม่วงส ำหรับรับประทำนผลสุก เช่น อกร่อง น  ำดอกไม้ หนังกลำงวัน ทองด ำ เป็นต้น  
          3. มะม่วงท่ีปลูกเพื่อกำรอุตสำหกรรมแปรรูปผลไม้  
             3.1 มะม่วงส ำหรับดอง เช่น มะม่วงแก้ว เป็นต้น  
             3.2 มะม่วงส ำหรับบรรจุกระป๋อง ท ำน  ำคั น มะม่วงแช่อิ่ม เช่น มะม่วงสำมปี เป็นต้น 
ส ำหรับมะม่วงพันธุ์ที่ตลำดต่ำงประเทศต้องกำร ได้แก่ มะม่วงสุกพันธุ์หนังกลำงวัน น  ำดอกไม้ ทองด ำ 
และมะม่วง แก้ว ซึ่งท่ีประเทศไทยส่งไปจ ำหน่ำยมำกได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์และมำเลเซีย 
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รูปท่ี 18 สวนมะม่วง 
ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

 
 ผลิตภัณฑ์กำรแปรรูปจำกมะม่วงของอ ำเภอสำมร้อยยอด 
  1. มะม่วงกวน 
  2. มะม่วงสมูตตี  
  3. มะม่วงแช่อิ่ม 
  4. มะม่วงอบแห้ง 
  5. มะม่วงน  ำปลำหวำน 
  6. ข้ำวเหนียวมะม่วง 
 

           
                                    รูปท่ี 19 ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์จำกมะม่วงสวนแป๊ะนัย 
                                         ท่ีมำ : คุณจันทกำนต์ เหล่ำเจริญ 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005745465824&__tn__=lC-R&eid=ARAzTGH7c8W7K1xa8aJ5jAPQ7ucpPOEkVH-Sk8eXH2Aw0m6-ZEqpo1NfPZZXSA0yjJgb1u4OfNtj6Rwl&hc_ref=ARRqh6n2fL4u63_Y4Xr0vYzk45zfabdNzAMA1VQhscRTrwyXV1VBEi3PIokq9FPiX2E&__xts__%5B0%5D=68.ARDXJK-_rzK5SaCMWX_N-SH0c3xx86JPDWge_d0jMTKLYiaEeLpU3YZ0rWDdAkjIqu8IQ6IuO6ffAjK8aNAu0CXcQwnPBPVwwWlKFNQnDL6vjzilHbwGMxu2xPYF60MoI63vq9UmGXyctRefqnWaqMJP2UQ4DD10IWR-KYQYW9iJfD0FcdQTkO9_qL4F79ukmOceCi-pTzjB4DzvVkypTsn-wcqDd5bGAUJBmmiZdtL9v3ZUlc_NWW4NwXek5ZyTl4VWlO6qIxZiX9C6F9ebk8wtSDTl8Wln1bmVH4qd-aW5KVVfEMJpUUPmN2R0ePVB3r5UjzaxuMOd4OY7nMXwGj1Kx_eWgSnvmIkTHJfa42bDvFESb7chNjEFzriK0KVz8IyoJrbRMGVqB7BTXS6Hu752fhAa_-CPAtWCyvD8wURiw4tgfa1g
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รูปท่ี 20 เจ้ำของผลิตภัณฑ์จำกมะม่วงสวนแป๊ะนยั 
ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

กำรปลูกขนุน 

 
 

รูปท่ี 21 ขนุน 
ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

           ขนุนเป็นไม้ผลยืนต้นขนำดใหญ่ ปลูกง่ำยสำมำรถเติบโตได้ดีและเร็วผลมีขนำดใหญ่ รูปกลม
หรือกลมยำว เปลือกมีหนำมแหลมสั นรอบผล เนื อขนุนเป็นท่ีนิยม รับประทำนกันท่ัวไปเนื อ มีลักษณะ
เป็นยวง มีเมล็ดอยู่ข้ำงใน มีทั งเนื อชนิดหนำ เนื อบำง เนื อแห้งกรอบและเนื อเละสีของเนื อแตกต่ำงกัน
ไปแล้วแต่สำยพันธุ์ แม้ว่ำขนุนจะไม่ใช่ไม้ผลท่ีมีก ำเนิดในประเทศไทย แต่ก็น ำมำปลูกกันนำนจน
กลำยเป็นพันธุ์ไม้ผลพื นเมืองของไทย สภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมในกำรปลูกขนุนนั นต้องค ำนึงถึงควำม
สมดุลหลำยอย่ำง โดยเฉพำะเรื่องของดิน  
 ชนิดของดินท่ีขนุนเติบโตได้ดี ขนุนเป็นไม้ผลท่ีขึ นได้ในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่ำจะเป็นดินร่วน 
ดินร่วนปนทรำย ดินทรำย ดินเหนียว ดินลูกรัง ปกติขนุนชอบดินร่วน หรือดินร่วนปนทรำย ท่ีต้อง
ระบำยน  ำดี ส่วนดินเหนียวหรือดินทรำยต้องมีกำรปรับปรุงด้วยกำรใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกมำก ๆ จะช่วย
ให้ขนุนเจริญเติบโตได้ดีขึ น  
           ควำมสมบูรณ์ของดินปลูกขนุน ขนุนชอบดินท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์สูง มีอินทรียวัตถุมำก 
ซึ่งท ำให้ดินมีสีด ำ ขนุนจะเจริญเติบโตได้เร็วให้ผลดกผลใหญ่ เนื อยวงมีสีเข้มและมีรสหวำนกว่ำขนุน 
ท่ีปลูกในดินท่ีมีสภำพควำมสมบูรณ์ต่ ำ อำจสังเกตว่ำพืชท่ีขึ นปกคลุมอยู่นั น ถ้ำมีกำรเจริญเติบโตดีใบมี
สีเขียวเข้ม แสดงว่ำดินมีควำมอุดมสมบูรณ์สูงควำมเป็นกรดด่ำงของดินปลูกขนุน ขนุนขึ นได้ในดินท่ีมี
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง  6 - 7.5 ถ้ำดินมีค่ำควำมเป็นกรดด่ำงต่ ำกว่ำ 6.0 ดินจะเป็นกรด ซึ่งจะเกิดกำร
ตรึงจุลธำตุและฟอสเฟตต้องปรับแก้โดยกำรเติมปูนขำวเพื่อกำรเกษตร โดยนิยมใช้ปูนโดโลไมต์ 
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ปูนมำร์ล กำรปรับแก้ควำมเป็นกรดของดินต้องใช้หลักกำรใส่ครั งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั ง เพื่อให้เกิด
กำรปรับตัวขึ นทีละน้อย ๆ ช่วงควำมเป็นกรดด่ำง ระดับ 6.0 - 7.5 ช่วงนี ท ำให้ขนุนสำมำรถใช้ปุ๋ยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ขนุนจะตอบสนองต่อปุ๋ยได้เป็นอย่ำงดี ท ำเลปลูกต้องเป็นท่ีท่ีน  ำไม่ท่วมและดิน
ต้องมีกำรระบำยน  ำได้ดีต้นขนุนไม่ชอบน  ำท่วมขัง ดังนั นพื นท่ีลุ่มท่ีใช้ปลูกขนุนจึงต้องท ำโคกหรือท ำสัน
ร่องแบบร่องจีนจึงปลูกขนุนได้ท่ีนิยมปลูกกันท่ัวไปมีอยู่ด้วยกัน  2 ประเภท คือ ขนุนหนัง และขนุน
ละมุด ส่วนใหญ่กำรขยำยพันธุ์ของขนุนเพื่อน ำไปปลูกนั นมีหลำยวิธี ตั งแต่ กำรใช้เมล็ดปลูก เป็นวิธี
ดั งเดิมท่ีปลูกกันมำนำน สำมำรถขยำยพันธุ์ได้ครั งละมำก ๆ ต้นท่ีได้จำกกำรเพำะเมล็ดจะสูงใหญ่  
มีอำยุยืนมีรำกแก้วท่ีหยั่งลึกไม่โค่นล้มง่ำย แต่ต้นท่ีได้จำกกำรเพำะเมล็ดอำจกลำยไปจำกพันธุ์เดิม 
ข้อเสียอีกประกำรหนึ่งคือกำรเพำะเมล็ดจะให้ผลช้ำกว่ำต้นท่ีปลูกด้วยกิ่งตอนหรือกิ่งทำบ 
 ผลิตภัณฑ์จำกขนุนอ ำเภอสำมร้อยยอด 
  1. ขนุนอบกรอบ หลำกรสชำติ 
  2. ขนุนกระป๋อง 
  3. ขนุนอบแห้ง 
  4. ขนุนเช่ือม 
  5. ผลขนุนส่งออกประเทศจีน  
 

 
รูปท่ี 22 ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ขนุนทอดกรอบ 

ท่ีมำ : คุณจันทกำนต์ เหล่ำเจริญ 
 

 
รูปท่ี 23 คุณทรงยศ  ตุ้มกระทึก เจ้ำของสวนขนุนสำมร้อยยอด 

ท่ีมำ : https://www.kasetup.com/2017/03/30.html 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005745465824&__tn__=lC-R&eid=ARAzTGH7c8W7K1xa8aJ5jAPQ7ucpPOEkVH-Sk8eXH2Aw0m6-ZEqpo1NfPZZXSA0yjJgb1u4OfNtj6Rwl&hc_ref=ARRqh6n2fL4u63_Y4Xr0vYzk45zfabdNzAMA1VQhscRTrwyXV1VBEi3PIokq9FPiX2E&__xts__%5B0%5D=68.ARDXJK-_rzK5SaCMWX_N-SH0c3xx86JPDWge_d0jMTKLYiaEeLpU3YZ0rWDdAkjIqu8IQ6IuO6ffAjK8aNAu0CXcQwnPBPVwwWlKFNQnDL6vjzilHbwGMxu2xPYF60MoI63vq9UmGXyctRefqnWaqMJP2UQ4DD10IWR-KYQYW9iJfD0FcdQTkO9_qL4F79ukmOceCi-pTzjB4DzvVkypTsn-wcqDd5bGAUJBmmiZdtL9v3ZUlc_NWW4NwXek5ZyTl4VWlO6qIxZiX9C6F9ebk8wtSDTl8Wln1bmVH4qd-aW5KVVfEMJpUUPmN2R0ePVB3r5UjzaxuMOd4OY7nMXwGj1Kx_eWgSnvmIkTHJfa42bDvFESb7chNjEFzriK0KVz8IyoJrbRMGVqB7BTXS6Hu752fhAa_-CPAtWCyvD8wURiw4tgfa1g
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 กำรปลูกสับปะรด 
 สับปะรด เป็นพืชล้มลุกท่ีมีควำมทนทำนต่อสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ได้ดีต้นก ำเนิดของสับปะรด
มำจำกทวีปอเมริกำใต้แหล่งปลูก ท่ีส ำคัญ  ๆ ของประเทศไทยมักจะอยู่ ใก ล้ ๆ ทะเล เช่น
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง และจังหวัดต่ำง ๆ ในภำคใต้ เช่น ภูเก็ต พังงำ ชุมพร ซึ่งนิยม
ปลูกในสวนยำง ส ำหรับในอ ำเภอสำมร้อยยอด นิยมปลูกหลำยสำยพันธุ์ ได้แก่  พันธุ์ปัตตำเวีย  
พันธุ์อินทรชิต พันธุ์ขำว พันธุ์ภูเก็ต พันธุ์นำงแล  

 
รูปท่ี 24 สับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
  

             1) พันธุ์ปัตตำเวีย พันธุ์นี มีช่ืออื่น ๆ เช่น ปรำณบุรี สำมร้อยยอด มักรู้จักกัน แพร่หลำยใน
นำมของ สับปะรดศรีรำชำ แหล่งปลูกท่ีส ำคัญคือ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี เพชรบุรี ล ำปำง ผลมีรส
หวำนฉ่ ำ มีน  ำมำก รสชำติดี ใบมีสีเขียวเข้ม ตรงกลำงใบเป็นร่องเป็นสีแดงอมน  ำตำล  ผิวด้ำนบนใบ 
จะเป็นมันเงำ ส่วนผิวใต้ใบมีสีเทำเงิน ขอบใบเรียบแต่บริเวณปลำยใบจะมีหนำมเล็กน้อย มีกลีบดอก
เป็นสีม่วงอมน  ำเงิน ผลมีน  ำหนักประมำณ 2 - 6 กก. มีขนำดและรูปทรงแตกต่ำงกันไป เปลือกผลจะมี
สีเขียวคล  ำเมื่อยังอ่อนอยู่ แต่เมื่อแก่จัดก็จะเปล่ียนไปเป็นสีเหลืองอมส้ม ก้ำนผลจะสั น ไส้ภำยในผล 
จะใหญ่ เนื อมีสีเหลืองอ่อน ถ้ำในฤดูร้อนก็จะมีสีเนื อเข้มขึ น  

 
รูปท่ี 25 สับปะรดพันธุ์อินทรชิต 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 

            2) พันธุ์อินทรชิต แหล่งปลูกท่ีส ำคัญ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ พันธุ์นี ถือว่ำเป็นพันธุ์
พื นเมืองท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในประเทศไทย ลักษณะของใบจะมีสีเขียวอ่อน ไม่เป็นมัน ใต้ใบมีสีเขียวออกขำว
และมีวำวเป็นสีน  ำเงิน ขอบใบ ตำมแนวยำวทั งสองข้ำงจะมีแถบสีแดงอมน  ำตำล ขอบใบมีหนำม 
แหลมโค้งงอเป็นสีน  ำตำลอมแดงมีกลีบดอกสีม่วงเข้ม ท่ีก้ำนผลจะมี ตะเกียงติดอยู่ ผลมีขนำดเล็กกว่ำ
พันธุ์ปัตตำเวีย มีรสหวำนอ่อน ๆ เปลือกผลจะเหนียวแน่นเหมำะแก่กำรขนส่ง 
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รูปท่ี 26 สับปะรดพันธุ์ขำว 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 

            3) พันธุ์ขำว เป็นพันธุ์พื นเมืองและน่ำจะกลำยพันธุ์มำจำกพันธุ์อินทรชิต พันธุ์นี เกษตรกร
นิยมปลูกร่วมกับพันธุ์อินทรชิต แหล่งปลูกท่ีส ำคัญคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ลักษณะของใบจะแคบและ
สั นกว่ำพันธุ์อินทรชิต ใบเป็นทรงพุ่มเตี ยมีสีเขียวอมเหลือง บริเวณขอบใบจะมีหนำมโค้งงอไปสู่ปลำย
ใบ ปลำยกลีบดอกมีสีม่วงอมชมพู โคนกลีบมีสีม่วงอ่อน ผลมีหลำยจุกมีขนำดน  ำหนักเฉล่ียของผล
ประมำณ 0.85 กก. ผลเป็นรูปทรงกระบอก มีตำผลลึก เนื อผลมีสีเหลืองทอง คุณภำพเนื อไม่ค่อยดี 
รสชำติหวำนอ่อน  
 

 
รูปท่ี 27 สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 
            4) พันธุ์ภูเก็ตหรือสวี มีช่ืออื่น ๆ ท่ีเรียกกันอีก เช่น พันธุ์ชุมพร พันธุ์สวี พันธุ์ตรำดสีทองมัก
ปลูกกันมำกในสวนยำงทำงภำคใต้ โดยจะปลูกกันระหว่ำงแถวของยำงพำรำก่อนท่ีจะกรีดยำงได้ 
แหล่งปลูกท่ีส ำคัญคือ จังหวัดภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมรำช และตรำด ลักษณะของใบจะมีสีเขียวอ่อน 
กลำงใบมีแถบสีแดงปลำยขอบใบจะมีหนำมสีแดงแคบและยำวกว่ำ พันธุ์อินทรชิตและพันธุ์ขำว  
กลีบดอกจะมีสีม่วงอ่อน ผลมีขนำดเล็ก ตำลึก เปลือกหนำ เนื อมีสีเหลืองเข้ม รสชำติหวำนกรอบ 
มีกล่ินหอม  
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รูปท่ี 28 สับปะรดพันธุ์นำงแลหรือน  ำผึ ง 
ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

 
           5) พันธุ์นำงแลหรือน  ำผึ ง ในจังหวัดเชียงรำยมักนิยมปลูกพันธุ์นี กันมำก มีลักษณะ 
คล้ำยคลึงกับพันธุ์ปัตตำเวีย แต่ผลจะมีรูปทรงกลมกว่ำพันธุ์ปัตตำเวีย ตำจะนูน เปลือกบำง และรส
หวำนเข้มกว่ำพันธุ์ปัตตำเวีย ผลมีเนื อสีเหลืองเข้มเปลือกผลบำงมำก  
 
 ฤดูปลูกสับปะรด  

ฤดูปลูก สับปะรดสำมำรถปลูกได้เกือบตลอดทั งปีในประเทศไทย แต่ไม่ควรปลูกในช่วงท่ี 
ฝนตกหนักติดต่อกันหลำยวัน เพรำะจะท ำให้เกิดโรคเน่ำขึ นมำได้ ในเดือนธันวำคม ควรมีกำรเตรียม
ดินให้เสร็จและท ำกำรปลูก ในเดือนมกรำคม - เมษำยน เนื่องจำกมีแสงแดดจ้ำและไม่มีฝนตกชุก 
ซึ่งเป็นช่วงท่ีดินยังมีควำมชุ่มชื นเพียงพอแก่กำรเจริญเติบโตในระยะแรกอยู่ ถ้ำปลูกในฤดูแล้งควรฝัง
หน่อให้ตั งตรงแต่ถ้ำปลูกในฤดูฝนควรฝังหน่อให้ท ำมุม 45 องศำ เพื่อป้องกันน  ำเข้ำไปขังอยู่ในยอด 
 ผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดอ ำเภอสำมร้อยยอด 
             1. สับปะรดกวน 
             2. สับปะรดกระป๋อง 
             3. สับปะรดอบแห้ง 
             4. ชีสเชคไส้สับปะรด 
             5. สับปะรดแช่แข็ง 
             6. น  ำสับปะรดเข้มข้น 

 

รูปท่ี 29 ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด 
ท่ีมำ : คุณปิยำภรณ์   วงกรณ์ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005745465824&__tn__=lC-R&eid=ARAzTGH7c8W7K1xa8aJ5jAPQ7ucpPOEkVH-Sk8eXH2Aw0m6-ZEqpo1NfPZZXSA0yjJgb1u4OfNtj6Rwl&hc_ref=ARRqh6n2fL4u63_Y4Xr0vYzk45zfabdNzAMA1VQhscRTrwyXV1VBEi3PIokq9FPiX2E&__xts__%5B0%5D=68.ARDXJK-_rzK5SaCMWX_N-SH0c3xx86JPDWge_d0jMTKLYiaEeLpU3YZ0rWDdAkjIqu8IQ6IuO6ffAjK8aNAu0CXcQwnPBPVwwWlKFNQnDL6vjzilHbwGMxu2xPYF60MoI63vq9UmGXyctRefqnWaqMJP2UQ4DD10IWR-KYQYW9iJfD0FcdQTkO9_qL4F79ukmOceCi-pTzjB4DzvVkypTsn-wcqDd5bGAUJBmmiZdtL9v3ZUlc_NWW4NwXek5ZyTl4VWlO6qIxZiX9C6F9ebk8wtSDTl8Wln1bmVH4qd-aW5KVVfEMJpUUPmN2R0ePVB3r5UjzaxuMOd4OY7nMXwGj1Kx_eWgSnvmIkTHJfa42bDvFESb7chNjEFzriK0KVz8IyoJrbRMGVqB7BTXS6Hu752fhAa_-CPAtWCyvD8wURiw4tgfa1g
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รูปท่ี 30 โรงงำนแปรรูป อ ำเภอสำมร้อยยอด 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 

ว่ำนหำงจระเข้ 

 
รูปท่ี 31 ว่ำนหำงจระเข้ 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 

         ว่ำนหำงจระเข้ เป็นต้นพืชท่ีมีเนื ออิ่มอวบ จัดอยู่ในตระกูลลิเล่ียม (Lilium) แหล่งก ำเนิดดั งเดิม
อยู่ในชำยฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และบริเวณตอนใต้ของทวีปแอฟริกำ พันธุ์ของว่ำนหำงจระเข้ 
มีมำกกว่ำ 300 ชนิด ซึ่ง มีทั งพันธุ์ท่ีมีขนำดใหญ่มำกจนไปถึงพันธุ์ท่ีมีขนำดเล็กกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ลักษณะพิเศษของว่ำนหำงจระเข้ ก็คือ มีใบแหลมคล้ำยกับเข็ม เนื อหนำ และเนื อในมีน  ำเมือกเหนียว 
ว่ำนหำงจระเข้ผลิดอกในช่วงฤดูหนำว ดอกจะมีสีต่ำง ๆ กัน เช่น เหลือง ขำว และแดง ทั งนี ขึ นอยู่กับ
สำยพันธุ์ ค ำว่ำ “อะโล” (Aloe) เป็นภำษำกรีซโบรำณ หมำยถึง วำ่นหำงจระเข้ ซึ่งแผลงมำจำกค ำว่ำ 
“Allal”  มี ควำมหมำยว่ำ ฝำดหรือขม ในภำษำยิว ฉะนั นเมื่อผู้คนได้ยินช่ือนี  ก็จะท ำให้นึกถึงว่ำน
หำงจระเข้ ว่ำนหำงจระเข้เดิมเป็นพืชท่ีขึ นในเขตร้อนต่อมำมีกำรน ำไปแพร่พันธุ์ในยุโรปและเอเชีย  
ต้นก ำเนิดว่ำนหำงจระเข้เป็นพืชพื นเมืองของทวีปแอฟริกำ แพร่พันธุ์เข้ำมำในประเทศไทยเมื่อไรไม่
ปรำกฏ จนบำงคนคิดว่ำเป็นพืชพื นเมืองของไทย ลักษณะว่ำนหำงจระเข้ เป็นพืชขนำดเล็กใบหนำอุ้ม
น  ำ ภำยในใบมีลักษณะเป็นวุ้นขำว ๆ ใส ๆ  สีเขียวอ่อน ออกจะหม่น ๆ ใบยำงแหลม ลักษณะขอบใบ
มีหนำมคล้ำยใบเล่ือยขึ นจำกต้นซึ่งอยู่ติดกับดินช่อดอกจะออกตรงกลำงต้น ก้ำนช่อดอกยำวมำกดอกสี
แดง เป็นหลอดบำนจำกล่ำงไปบน ถ้ำปลูกไว้ในท่ีท่ีมีอำกำศร้อน และอยู่ริมทะเลจะให้ปริมำณวุ้นมำก 
ส่วนท่ีใช้เป็นสมุนไพร น  ำยำงจำกใบซึ่งมีสำรส ำคัญในใบเป็นยำด ำ เรียกว่ำ สำรแอนตร้ำกินัน และ 
บำร์บำเรียน 
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 ผลิตภัณฑ์ว่ำนหำงจระเข้อ ำเภอสำมร้อยยอด 
 1. เครื่องด่ืมว่ำนหำงจระเข้ผสมน  ำองุ่นขำวและผสมน  ำลิ นจ่ี 
 2. น  ำว่ำนหำงจระเข้ 
 3. ว่ำนหำงจระเข้กระป๋อง 
 4. ว่ำนหำงจระเข้อบแห้ง 
 

 
รูปท่ี 32 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร อ ำเภอสำมร้อยยอด 

ท่ีมำ : http://prachuap.cdd.go.th/services/3 
 

 นำข้ำว 
          เมื่อผ่ำนเข้ำในชุมชนบ้ำนห้วยขมิ น ต ำบลไร่เก่ำ อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จะเห็นนำข้ำวสลับกับทิวเขำเป็นช่วง ๆ สภำพพื นท่ีเป็นท่ีรำบลุ่ม มีน  ำจืดท่วมขังตลอดปี ชำวบ้ำน
ประกอบอำชีพทั งกำรท ำนำ ท ำไร่ ค้ำขำย เลี ยงสัตว์ รับจ้ำง แต่อำชีพหลักท่ีส ำคัญ คือ กำรปลูกข้ำว 
โดยพื นท่ีนำข้ำวจะกระจำยอยู่ตอนบนมีทำงรถไฟเป็นเขตกั น พื นท่ีตอนล่ำงซึ่งอยู่ติดกับเขตอุทยำนเขำ
สำมร้อยยอด ชำวบ้ำนจะหำปลำและขุดบ่อเลี ยงกุ้ง ในอดีตชำวนำจะอำศัยน  ำท่ีไหลผ่ำนของแต่ละปี
ในกำรเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ให้กับนำข้ำว ต่อมำเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงเข้ำมำในพื น ท่ี เกิดระบบ
สำธำรณูปโภคมำกมำย มีกำรวำงระบบกำรคมนำคมและชลประทำน ท ำให้ส่งผลต่อกำรไหลของน  ำ 
เกิดกำรเปล่ียนแปลงของพื นท่ีตำมมำ เช่น  ในฤดูน  ำหลำก เกิดปัญหำน  ำท่วมขัง ในพื นท่ีท ำนำเป็น
ระยะเวลำนำนกว่ำปกติ จนไม่สำมำรถท ำนำได้ในบำงพื นท่ีต้องใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรง กำรใช้รถไถ
เดินตำม เข้ำมำช่วยมำกขึ นและใช้เครื่องสูบน  ำเพื่อแก้ปัญหำน  ำท่วม ท ำให้ต้นทุนในกำรท ำนำสูงขึ น 
ระบบกำรเกษตรจึงต้องปรับเปล่ียนไปตำมยุคสมัย กำรท ำนำข้ำวแบบเดิม กำรไถเตรียมดินท่ีมำจำก
กำรใช้แรงงำนสัตว์พวกวัวและควำย กลำยเป็นเครื่องจักรกล มีกำรใช้สำรเคมีและยำฆ่ำแมลงในกำร
เพิ่มผลผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ำมำกกว่ำกำรท ำกำรเกษตรเพื่อยังชีพอย่ำงในอดีต บำงช่วงเกิดควำมขัดแย้ง
จำกกำรจัดกำรระบบน  ำไม่เพียงพอกับกำรประกอบอำชีพทั งกำรเลี ยงปลำเลี ยงกุ้ง และกำรท ำนำ  
ในพื นท่ีหำกปล่อยให้สถำนกำรณ์ปัญหำเกิดขึ นอย่ำงต่อเนื่องอำจส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ในชุมชนได้ 
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 กำรเตรียมข้ำว 
          เมื่อน ำเมล็ดข้ำวไปเพำะให้งอก โดยแช่น  ำนำนประมำณ 1 - 2 ช่ัวโมง แล้วน ำเมล็ดขึ นจำกน  ำ
และเก็บไว้ในท่ีมีควำมชื นสูงเมล็ดจะงอกภำยใน 48 ช่ัวโมง จึงน ำเมล็ดท่ีเริ่มงอกเหล่ำนี ไปปลูกในดิน  
ท่ีเปียก ส่วนท่ีเป็นรำกจะเจริญเติบโตลึกลงไปในดิน ส่วนท่ีเป็นยอดก็จะสูงขึ นเหนือผิวดิน  แล้ว
เปล่ียนเป็นใบ ต้นข้ำวเล็ก ๆ นี  เรียกว่ำ “ต้นกล้ำ” หลังจำกต้นกล้ำมีอำยุประมำณ 40 วัน จะมีหน่อ
ใหม่เกิดขึ น โดยเจริญเติบโตออกจำกตำบริเวณโคนต้น ต้นกล้ำแต่ละต้นสำมำรถแตกหน่อใหม่
ประมำณ 5 - 15 หน่อ ทั งนี ขึ นอยู่กับพันธุ์ข้ำว ระยะเวลำในกำรปลูกและควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
หน่อต้นกล้ำให้รวงข้ำวหนึ่งรวง รวงข้ำวมีเมล็ดข้ำว ประมำณ 100 - 200 เมล็ด โดยปกติต้นข้ำวท่ีโต
เต็มท่ีแล้วจะมีควำมสูงจำกพื นดินถึงปลำยรวงท่ีประมำณ 100 - 200 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่ำงไปตำม
พันธุ์ข้ำว ตลอดจนถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและควำมลึกของน  ำ 
 

 
รูปท่ี 33 กำรด ำนำ 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 ประมงชำยฝั่ง 

 จำกสภำพภูมิศำสตร์ของอ ำเภอสำมร้อยยอด ท ำให้ทำงด้ำนทิศตะวันออกของอ ำเภอสำมร้อย
ยอด มีลักษณะเป็นทุ่งสำมร้อยยอดและชำยฝ่ังเหมำะแก่กำรประกอบอำชีพกำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ และ
อำชีพประมง ประกอบกับในชุมชนประชำกรมีฐำนะท่ียำกจน จึงส่งผลท ำให้มีกำรประกอบอำชีพ
รับจ้ำงท ำงำนในโรงงำน และมีกำรรวมกลุ่มอำชีพในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตรต่ำง ๆ  
กำรประกอบอำชีพประมงในบริเวณทุ่งสำมร้อยยอดโดยเป็นอำชีพหลักหรืออำชีพรองขึ นอยู่กับ
ลักษณะ พื นท่ี เช่น บริเวณตอนบนของทุ่งสำมร้อยยอด ส่วนบริเวณตอนกลำงเป็นลักษณะท่ีเป็นทุ่งน  ำ
จืด มีกำรท ำเกษตรกรรม และพื นท่ีบริเวณตอนล่ำงเป็นบริเวณน  ำเค็มจึงเหมำะสมกับกำรประกอบ
อำชีพประมงทะเลและเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ อำชีพชำวประมงเป็นอำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์น  ำ ทั งน  ำจืด  
น  ำกร่อย และน  ำเค็ม อำชีพชำวประมงเป็นอำชีพด่ังเดิมท่ีคนในยุคสมัยก่อนหำกินตำมแหล่งน  ำ
ธรรมชำติในกำรจับสัตว์น  ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลำมำบริโภค และขำยซึ่งปัจจุบันอำชีพชำวประมงได้
พัฒนำเป็นอำชีพท่ีมีควำมมั่นคงมำกขึ น ด้วยกำรท ำเกษตรประมงในเชิงธุรกิจมำกขึ น เพำะพันธุ์สัตว์
น  ำเพื่อขำยเป็นอำหำรและเครื่องประดับ เช่น กำรท ำนำกุ้งหรือฟำร์มกุ้ง กำรท ำฟำร์มปลำหรือกำร
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เลี ยงปลำในบ่อดิน  กำรเลี ยงปลำในกระชัง กำรท ำฟำร์มหอยมุก กำรเพำะพันธุ์สำหร่ำย นับวันอำชีพ
ประมงจะมีกำรพัฒนำกำรผลิตให้มีคุณภำพและมีปริมำณมำกขึ น เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร  
ของมนุษย์ อำชีพนี จึงต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงมำกขึ น 
 

 
รูปท่ี 34 เรือประมงชำยฝ่ังสำมร้อยยอด 
ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

 

ศำสนสถำนที่ส ำคัญ 
          ผู้คนในอ ำเภอสำมร้อยยอดมีควำมเช่ือในควำมศักด์ิสิทธิ์ขององค์พ่อปู่สำมร้อยยอด ทุกคน 
จะเดินทำงเพื่อไปสักกำระบูชำพ่อปู่สำมร้อยยอด ท่ีวัดสำมร้อยยอด นอกจำกนี ยังมีศำสนสถำนท่ี
ส ำคัญและเป็นท่ียึดเหนี่ยว จิตใจของชำวพุทธ ได้แก่ วัดตำลเจ็ดยอด วัดไร่ใหม่สำมัคคี ฯลฯ และ
สถำนท่ีส ำคัญของคนไทยเชื อสำยจีน คือ โรงเจลุ่ยอิมยี่ 

วัดสำมร้อยยอด         
 เดิมวัดสำมร้อยยอดเป็นวัดเก่ำแก่อยู่คู่กับชุมชนสำมร้อยยอดมำนำน มีชำวบ้ำนท่ีศรัทธำ
บริจำคท่ีดิน สร้ำงวัดขึ นใหม่ พ.ศ. 2480 มีพระอำจำรย์นิ่ม ธมมสโร เป็นหัวหน้ำในกำรก่อสร้ำงและ
ดูแลรักษำวัด พ.ศ. 2484 ได้จัดตั งเป็นวัดตำมกฎหมำย ช่ือว่ำ  “วัดตรีสตกูฏ” แต่ชำวบ้ำนก็ยังนิยม
เรียกวัดสำมร้อยยอด เช่นเดิม ควำมโดดเด่น คือ ศำลำทรงเก๋งจีนท่ีประดิษฐำนพ่อปู่สำมร้อยยอด และ
ศำลำหินอ่อนทรงจัตุรมุขท่ีประดิษฐำนรูปปั้นอดีตเจ้ำอำวำส เช่น หลวงพ่อนิ่ม หลวงพ่อหล่ิว และ
พระพุทธรูปภำยใน 

 
รูปท่ี 35 วัดสำมร้อยยอด 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
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พ่อปู่สำมร้อยยอด 
 

 
รูปท่ี 36 พ่อปู่สำมร้อยยอด 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 

เมื่อพ.ศ. 2506 ปีเถำะ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ น 10 ค่ ำ เดือน 5 เวลำ 19.00 น.พ่อปู่สำมร้อย
ยอดได้เข้ำจับทรง ในร่ำงของนำงทองค ำ กองเพชร อำยุ 37 ปี ประชำชนทั งใกล้และไกลทรำบ 
ต่ำงมีควำมศรัทธำ เพรำะมีควำมเคำรพเช่ือถืออยู่แล้วทุกคน พำกันเดินทำงไปพบนำงทองค ำ เพื่อเชิญ
วิญญำณพ่อปู่สำมร้อยยอดขอควำมสว่ำงในกำรด ำเนินสัมมำชีพเพื่อชีวิตตลอดปี 2506 พ.ศ. 2507  
ได้ประมำณ 3 เดือน มีกระแสข่ำวกำรจับกุมจำกเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจในข้อหำว่ำนำงทองค ำ มีกำรกระท ำ
ส่อไปในทำงหลอกลวงประชำชน โดยวิธีเป็นผีเจ้ำเข้ำทรงท ำให้ประชำชนหลงเช่ืออย่ำงงมงำย วันท่ี 4 
เดือนมีนำคม พ.ศ. 2507 ปีมะโรง วันเสำร์ขึ น 1 ค่ ำเดือน 5 เวลำ 09.19 น. ผู้มีควำมเคำรพเช่ือถืออยู่
แล้วต่ำงพำกันวิตกกังวลว่ำจะไม่มีโอกำสได้เชิญพ่อปู่สำมร้อยยอดอีก จึงพร้อมใจกันเดินทำงไปพบนำง
ทองค ำท่ีบ้ำนเพื่อให้นำงทองค ำ ได้เชิญวิญญำณของพ่อปู่เป็นครั งสุดท้ำย พร้อมกันนั นได้น ำช่ำงภำพ
ติดตำมมำเพื่อท ำกำรบันทึกภำพเอำไว้ด้วย เมื่อช่ำงภำพได้ท ำกำรถ่ำยภำพจำกได้อนุญำตแล้ว 
ช่ำงภำพถ่ำยภำพแล้วน ำฟิล์มไปล้ำงแล้วอัดออกมำมอบให้ผู้ส่ังถ่ำยภำพทุกคนเห็นภำพท่ีปรำกฏถึงกับ
ตะลึง เพรำะภำพท่ีปรำกฏเป็นผู้ชำยชำวจีนแก่ ๆ ลักษณะมีหนวดเครำสีขำวยำวนั่งมือขวำทับวำงอยู่
ท่ีเข่ำขวำ มือซ้ำยจับอยู่ท่ีแข้งซ้ำยในลักษณะวำงปรำกฏนิ วเห็นได้เพียง 3 นิ ว เมื่อภำพท่ีทุกคนได้เห็น
แทนท่ีจะเชิญญำณพ่อปู่สำมร้อยยอดมำประทับในร่ำงของนำงทองค ำ ต้องหยุดลงกลับกลำยเป็น
จะต้องเชิญเข้ำทรงกันตลอดทั งกลำงวันและกลำงคืน ปัจจุบันชำวบ้ำนจัดงำนประจ ำปีในเดือนมีนำคม
หรือเมษำยนเป็นประจ ำทุกปี ผู้ท่ีศรัทธำพ่อปู่สำมร้อยยอดต้องกำรส่ิงใดก็จะมำขอพรและเพื่อให้ส่ิงท่ี
ตนเองหวังประสบควำมส ำเร็จ และเมื่อได้สมหวังตำมท่ีขอพรไว้ ก็จะกลับมำท ำกำรแก้บนด้วยประทัด 
พ่อปู่สำมร้อยยอดเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เคำรพนับถือของชำวอ ำเภอสำมร้อยยอด จึงได้ท ำกำรเชิญพ่อปู่จัด
หล่อรูปจ ำลองพ่อปู่สำมร้อยยอดขึ นประดิษฐำนขึ น ณ สถำนท่ีส ำคัญ เช่น วัดสำมร้อยยอด โรงเจ
ลุ่ยอิมยี่ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสำมร้อยยอด และวัดไร่ใหม่สำมัคคี เป็นต้น 

 
 



  52 

วัดตำลเจ็ดยอด 

 
รูปท่ี 37 วัดตำลเจ็ดยอด 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
ประวัติควำมเป็นมำ  
วัดตำลเจ็ดยอดเดิมเป็นวัดในชุมชนบ้ำนตำลเจ็ดยอดซึ่งตั งตำมลักษณะเด่นของต้นตำลท่ีเคยมี

อยู่ในหมู่บ้ำนและ มียอดถึง 7 ยอด ในต้นเดียวกัน ต่อมำเมื่อมีกำรสร้ำงทำงรถไฟสำยใต้ได้มีกำรตัดต้น
ตำลดังกล่ำวท่ีขวำงเส้นทำงรถไฟทิ ง คงเหลือไว้แต่ช่ือวัดและได้พัฒนำมำถึงยุคพระมหำจ ำนงค์ 
จรณธมฺโม เจ้ำอำวำสวัดตำล เจ็ดยอดรูปปัจจุบัน ได้เชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธำสร้ำงรูปหล่อสมเด็จพระ
พุฒำจำรย์ (โต พรหมรังสี) เพื่อให้ญำติโยมได้มีรูปเคำรพของของหลวงพ่อโตไว้เคำรพสักกำระซึ่งถือว่ำ
เป็นองค์ใหญ่ท่ีสุดในขณะนี   

ควำมโดดเด่น  
นอกจำกองค์หลวงพ่อโตท่ีโดดเด่นในบริเวณวัดแล้ว ยังมีรูปเคำรพเทพต่ำง  ๆ เช่น เจ้ำแม่

กวนอิม พระพิฆเณศ หลวงพ่อเงิน หลวงปู่ทวด บ่อน  ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์  
สิ่งศักด์ิสิทธิ์          

 นอกจำกองค์หลวงพ่อโต ท่ีอยู่กลำงแจ้งแล้ว อำคำรใต้องค์หลวงพ่อโตยังมีรูปปั้ น พระ
เกจิอำจำรย์ช่ือดังของ เมืองไทย 9 องค์ ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตโต หลวงปู่ศุข วัดมะขำมเฒ่ำ หลวง
พ่อเงิน วัดบำงคลำน เป็นต้น ยังมี เทพองค์อื่นๆ เช่น พระพรหม พระพิฆเณศ พระอินทร์ เจ้ำแม่
กวนอิม ไว้ให้เคำรพบูชำอีกด้วย 

เจลุ่ยอิมยี่ 
 

 
รูปท่ี 38 โรงเจลุ่ยอิมยี่ 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
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ประวัติควำมเป็นมำสร้ำงขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2461 สร้ำงขึ นตำมนิมิตฝันของเถ้ำแก่เก็ง ซึ่งเป็นคน
จีนจำกผืนแผ่นดินใหญ่ได้อพยพเข้ำมำพึ่งพระบรมโพธิสมภำร โดยสมัยรัตนโกสินทร์ตรงกับรัชกำลท่ี 5 
และได้ตั งอยู่ท่ีจังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2461 เถ้ำแก่เก็งได้ไปไหว้พระท่ีศำลเจ้ำโรงเจฮกเฮี ยงเชียง
ตึ ง ตลำดน้อย กรุงเทพมหำนคร เมื่อไหว้พระเสร็จก็กลับบ้ำนตอนดึกในคืนนั นเถ้ำแก่เก็งได้นิมิตฝัน
เห็นเซียนมำชวนไปเท่ียว ยังสถำนท่ีเป็นทุ่งกว้ำงไกลสุดตำ เขียวชอุ่มไปด้วยพันธุ์ไม้นำนำชนิด 
มีเชิงเขำสลับซับซ้อนเป็นชั น ๆ ซึ่งเซียนได้บอกเถ้ำแก่เก็งให้เดินทำงโดยรถไฟล่องใต้โดยไม่มีจุดหมำย
ปลำยทำง จนขบวนรถไฟเข้ำสู่สำมร้อยยอดได้เห็นด้วยควำมต่ืนเต้นจึงได้สืบถำมชำวบ้ำน พบว่ำ 
ทิวเขำแห่งนี เรียกว่ำ “เขำสำมร้อยยอด” ซึ่งเป็นทิวเขำท่ีมีบึงขนำดใหญ่ล้อมรอบระยะทำงจำกสถำนี
รถไฟ ถึงเชิงเขำประมำณ 6 กิโลเมตร ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเป็นโรงเจถำวรช่ือว่ำ “โรงเจลุ่ยอิมยี่”  
โรงเจลุ่ยอิมยี่เป็นส่ิงก่อสร้ำงสถำปัตยกรรมเป็นโบรำณสถำนท่ีเก่ำแก่อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 300 ปี ภำยใน
เทวสถำนประดิษฐำนรูปหล่อพ่อปู่สำมร้อยยอด ประชำชนชำวสำมร้อยยอดให้ควำมเล่ือมใสว่ำเป็น
เทพเจ้ำแห่งคุณธรรมแห่งควำมดีและเทพเจ้ำแห่งควำมซื่อสัตย์ ผู้ใดเคำรพนับถือพ่อปูส่ำมร้อยยอดจะ
ท ำให้เกิดควำมสงบสุข ประพฤติปฏิบัติแต่ในส่ิงท่ีดีงำม ค้ำขำยเจริญรุ่งเรืองคิดส่ิงใด ได้สมปรำรถนำ 
จึงมีเทศกำลไหว้พ่อปู่สำมร้อยยอดขึ นทุกปี ประมำณกลำงเดือนมีนำคม ในแต่ละปี  จะมีผู้คนเดินทำง
มำกับรถบัสน ำเท่ียวแต่ละวันเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี ภำยในเทวสถำนยังเป็นท่ีประดิษฐำนของ
พระพุทธรูปในศำสนำพุทธทั งนิกำยมหำยำนและหินยำน เมื่อถึงเทศกำลถือศีลกินเจ  ประชำชน 
นักท่องเท่ียวทั งชำวไทยและต่ำงประเทศจะเดินทำงมำถือศีลกินเจเป็นจ ำนวนมำก 
 สรุปได้ว่ำข้อมูลพื นฐำนของอ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีผู้วิจัยน ำมำใช้เป็น
เนื อหำประกอบชุดกำรเรียนรู้ ประกอบไปด้วยเรื่องรำวของ ท่ีตั งและอำณำเขตติดต่อ สภำพ  
ภูมิประเทศ สภำพภูมิอำกำศ ทรัพยำกรธรรมชำติ พันธุ์ไม้ส ำคัญ สถำนท่ีส ำคัญ ประวัติควำมเป็นมำ 
สภำพสังคม ประเพณี ภูมิปัญญำ อำชีพเกษตรกรรม และศำสนสถำนท่ีส ำคัญในอ ำเภอสำมร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 
 
4. ชุดกำรเรียนรู้ 
  ควำมหมำยของชุดกำรเรียนรู้       
  ชุดกำรเรียนรู้หรือชุดกำรสอนมำจำกค ำในภำษำอังกฤษท่ีมีกำรเรียกใช้หลำยค ำเช่น learning 
package, instructional package  หรือ educational package และภำษำไทยใช้ ชุดกำรเรียนรู้
บทเรียนส ำเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม ชุดกำรเรียนรู้เป็นนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วยวิธีกำร 
และกำรท ำส่ือกำรสอนให้สอดคล้องกับวิชำ หน่วย หัวเรื่อง แล้ววัตถุประสงค์เพื่อช่วยเปล่ียน
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพซึ่งนักกำรศึกษำ ได้ให้ควำมหมำยของชุดกำรเรียนรู้ไว้ดังนี   
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  สันติ อิทธิพลนำวำกุล (2550: 10) ได้กล่ำวว่ำ ชุดกำรเรียน หมำยถึง ส่ือกำรเรียนกำรสอน 
ท่ีครูสร้ำงขึ นซึ่งอำจจะเป็นเอกสำร วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่ำง ๆ โดยให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื อหำวิชำ เพื่อช่วยให้ครูสำมำรถสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และท ำ
ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้จนสำมำรถบรรลุจุดประสงค์ท่ีวำงไว้ได้  
  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2551: 14-5) ได้ให้ควำมหมำยของชุดกำรเรียน ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ 
Instructional packages เป็นส่ือประสมประเภทหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเฉพำะเรื่องท่ีจะสอนแม้ ชุดกำร
เรียนจะเป็นเรื่องท่ีค่อนข้ำงใหม่ส ำหรับบำงคนแต่นักกำรศึกษำไทย ได้มีแนวคิดกำรท ำชุดกำรเรียนมำ
เป็นเวลำนำนแล้ว แม้จะยังไม่มีค ำว่ำ “ชุดกำรเรียน” ขึ นมำก็ตำม ชุดกำรเรียนเป็นส่ือประสมท่ีได้
จัดระบบกำรผลิตและกำรน ำส่ือกำรสอนท่ีสอดคล้องกับวิชำ หน่วย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
ให้กำรเปล่ียนพฤติกรรมกำรเรียนมีประสิทธิภำพ     
  สุคนธ์ สินธพำนนท์ (2551: 14) ได้ให้ควำมหมำยของชุดกำรเรียนเป็นนวัตกรรมท่ีครูใช้
ประกอบกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยผู้เรียนศึกษำและใช้ส่ือต่ำง ๆ ในชุดกำรเรียน ท่ีผู้สอน
สร้ำงขึ น ชุดกำรเรียนเป็นรูปแบบของกำรส่ือสำรระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยค ำแนะน ำ
ให้ผู้เรียนท ำกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงมีขั นตอนท่ีเป็นระบบชัดเจน จนกระท่ังนักเรียนสำมำรถบรรลุตำม
จุดประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ โดยผู้เรียนเป็นผู้ศึกษำชุดกำรเรียนด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียง ท่ีปรึกษำและ
ให้ค ำแนะน ำ ซึ่งในชุดกำรเรียนนั นประกอบไปด้วย ส่ือ อุปกรณ์ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผล
และประเมินผล ปัจจุบันได้มีผู้พัฒนำชุดกำรเรียนท่ีมีกิจกรรมเน้นฝึกทักษะกำรคิดเพื่อเป็นกำรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนำกำรคิดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต 
  วำสนำ ทวีกุลทรัพย์ (2555: 13-16) ได้ให้ควำมหมำยของชุดกำรเรียนไว้ว่ำชุดกำรเรียนเป็น
ส่ือประสมท่ีมีกำรจัดระบบเนื อหำสำระ กิจกรรมกำรเรียนให้มีควำมสอดคล้องกัน โดยเสนอเนื อหำ
สำระเฉพำะเรื่อง และมีควำมสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง     
  Houston (1972: 10-12) กล่ำวว่ำ ชุดกิจกรรม หมำยถึง ประสบกำรณ์ท่ีจัดไว้อ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้เรียน ทั งนี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมจุดมุ่งหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
  Kapfer and Mirian (1972: 24) กล่ำวว่ำ ชุดกิจกรรม หมำยถึง รูปแบบกำรส่ือสำรระหว่ำง
ครูกับนักเรียนซึ่งมีกำรให้ค ำแนะน ำนักเรียนในกำรท ำกิจกรรมจนกระท่ังเกิดพฤติกรรมท่ีเป็นผลของ
กำรเรียนรู้ และกำรรวบรวมเนื อหำท่ีน ำมำสร้ำงชุดกิจกรรม จะได้มำจำกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท่ีหลักสูตรต้องกำรให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเนื อหำของชุดกิจกรรมต้องสอดคล้องตรงกับเป้ำหมำย
กำรเรียนท่ีต้องกำรให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
  Good (1973: 306) กล่ำวว่ำ ชุดกิจกรรม หมำยถึง โปรแกรมทำงกำรสอนทุกอย่ำงท่ีจัดได้
เฉพำะซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน คู่มือครู  เนื อหำ แบบทดสอบ ข้อมูลท่ีมีควำม
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เท่ียงตรงเช่ือถือได้รวมทั งมีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยของกำรเรียนรู้ไว้อย่ำงครอบคลุมชัดเจนชุดกิจกรรม
ครูจะเป็นผู้จัดให้กับผู้เรียนแต่ละคนได้ศึกษำด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผู้คอยเสนอแนะให้กับผู้เรียน 
  Moore (1974: 24) กล่ำวว่ำ ชุดกำรเรียน หมำยถึงกำรศึกษำเป็นรำยบุคคลท่ีจัดไว้อย่ำงเป็น
ระบบเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ได้ อย่ำงต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภำพโดยใช้ส่ือและกิจกรรมท่ีหลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม 
  Duane (1975: 169) กล่ำวว่ำ ชุดกิจกรรม หมำยถึง ชุดของวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนรู้ท่ีถูก
รวบรวมไว้อย่ำงเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียน ได้ศึกษำเรียนรู้แล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ผลกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำย
ท่ีตั งไว้  
  จำกกำรศึกษำควำมหมำยข้ำงต้น จึงสรุปได้ว่ำ ชุดกำรเรียนรู้ หมำยถึง ส่ือกำรเรียนส ำเร็จรูป
ท่ีได้รวบรวมไว้อย่ำงสมบูรณ์ตำมแบบแผนท่ีวำงไว้ เพื่อให้ ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ด้วยตนเอง 
เป็นรำยบุคคลหรือกลุ่มย่อยตำมควำมสนใจ ควำมสำมำรถ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงค์ท่ีตั งไว้ โดยผู้เรียน 
ท ำกิจกรรมในบทเรียนด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือ ในชุดกำรเรียนรู้
ประกอบด้วย ค ำน ำ วัตถุประสงค์ ค ำชี แจงในกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ ใบควำมรู้ ส ำหรับนักเรียน 
ใบกิจกรรม แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ  
 
  หลักกำร ทฤษฎ ีและปรัชญำกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้  
  ชุดกำรเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมทำงกำรศึกษำท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีบทบำทส ำคัญในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน โดยกำรปฏิบัติจริง ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถบรรลุ 
ตำมวัตถุประสงค์เกิดกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล ในกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอนด้วยชุดกำรเรียนรู้มีแนวคิด หลักกำร และทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีสำมำรถน ำมำใช้ 
ในกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ไว้ดังนี   
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 199) ได้กล่ำวถึงหลักกำรและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกำรเรียนรู้
ดังนี  
  1. หลักกำรเกี่ยวกับส่ือประสมชุดกำรเรียนรู้เป็นส่ือประสมซึ่งหมำยถึง กำรใช้ส่ือหลำย ๆ
อย่ำงท่ีเสริมซึ่งกันและกันอย่ำงมีระบบมำใช้เป็นแนวทำงกำรเรียนรู้  และกิจกรรมกำรเรียน ท ำให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกส่ือได้อย่ำงเหมำะสม 
  2. ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ชุดกำรเรียนรู้ท่ีเป็นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
จัดท ำขึ นเพื่อสนองควำมสำมำรถควำมสนใจและควำมต้องกำรของผู้เรียนเป็นส ำคัญทฤษฎีท่ีว่ำด้วย
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลจึงน ำมำใช้เป็นทฤษฎีพื นฐำนในกำรจัดท ำและกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
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   3. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ชุดกำรเรียนรู้เป็นส่ือกำรเรียนท่ีเช่ือถือได้น ำออกใช้และเผยแพร่ 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ได้อำศัยวิธีและระบบเป็นหลักทั งสิ น ทั งนี เพื่อให้
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนนั นด ำเนินไปได้อย่ำงสัมพันธ์กำรทุกขั นตอน  
  บุญเกื อ  ควรหำเวช (2542 : 92-94) ได้กล่ำวถึงแนวคิดและหลักกำรในกำรน ำชุดกำรเรียนรู้
มำใช้ในระบบกำรศึกษำพอสรุปได้ 5 ประกำรคือ 
   1. กำรน ำทฤษฎีควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลมำใช้ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีอิสระ
ในกำรเรียนตำมระดับสติปัญญำ ควำมสำมำรถ และควำมสนใจ โดยมีครูคอยแนะน ำช่วยเหลือตำม
ควำมเหมำะสม  
   2. กำรเปล่ียนแนวกำรเรียนกำรสอนจำกท่ียึดครูเป็นหลัก เป็นกำรน ำส่ือกำรสอนมำ
ใช้โดย จัดให้ตรงกับเนื อหำและประสบกำรณ์ตำมหน่วยกำรสอนของวิชำต่ำง ๆ กำรเรียนในลักษณะนี 
ผู้เรียนจะเรียนจำกครูประมำณ 1 ใน 4 ส่วน ส่วนท่ีเหลือผู้เรียนจะเรียนจำกส่ือด้วยตนเอง 
   3. มีกำรจัดระบบกำรใช้ส่ือกำรสอนหลำย ๆ อย่ำงมำผสมผสำนกันให้เหมำะสมและ
ใช้เป็นแหล่งควำมรู้ส ำหรับผู้เรียนแนวโน้มใหม่จึงเป็นกำรผลิตส่ือกำรสอนแบบประสมให้เป็นชุดกำร
เรียนรู้อันจะมีผลต่อกำรใช้ของครู คือ เปล่ียนจำกกำรใช้ส่ือเพื่อช่วยสอนเป็นกำรน ำส่ือมำเพื่อให้
ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง 
   4. เป็ น กำรสร้ำงควำม สัมพั น ธ์ ระหว่ ำง ผู้สอนและ ผู้ เรียนและ ผู้ เรียนกับ
สภำพแวดล้อมแนวโน้มปัจจุบัน และอนำคตของกระบวนกำรเรียนรู้จึงต้องน ำเอำกระบวนกำรกลุ่ม
สัมพันธ์มำใช้ในกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมร่วมกัน ทฤษฎีกระบวนกำรกลุ่มจึงเป็น
แนวคิดทำงพฤติกรรมศำสตร์ซึ่งน ำมำสู่กำรจัดระบบกำรผลิตส่ือออกมำในรูปของชุดกำรเรียนรู้ 
   5. ระบบกำรเรียนกำรสอนเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีโอกำสร่วมในกิจกรรมกำรเรียนด้วย
ตนเอง และทรำบผลกำรตัดสินใจ หรือกำรท ำงำนของตนว่ำถูก หรือผิดอย่ำงไร มีกำรเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงบวกท่ีท ำให้ผู้เรียนภำคภูมิใจอันจะท ำให้กระท ำพฤติกรรมนั นซ  ำอีกในอนำคต และให้ค่อย
เรียนรู้ทีละขั นตอนตำมควำมสำมำรถและควำมสนใจกำรจัดสภำพกำรณ์ท่ีเอื อต่อกำรเรียนรู้นี จะช่วย
ให้บรรลุจุดหมำยปลำยทำงโดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโปรแกรมและใช้ชุดกำรเรียนรู้เป็น
เครื่องมือ 
  ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551: 17) เสนอหลักกำรในกำรน ำชุดกำรเรียนรู้มำใช้ระบบกำรศึกษำไว้ 
5 ประกำร คือ 
   1. กำรประยุกต์ทฤษฎี ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลกำรเรียนกำรสอนควรจะต้อง
ค ำนึง ถึงควำมต้องกำร ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียนเป็นส ำคัญ วิธีสอนท่ีเหมำะสมท่ีสุด  คือ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยบุคคล หรือกำรศึกษำตำมเอกภำพและสำมำรถศึกษำด้วยตนเอง ซึ่งจะ
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เปิดโอกำส ให้ผู้เรียนมีอิสระในกำรเรียน ตำมล ำดับ สติปัญญำควำมสำมำรถและควำมสนใจโดยมีครู
คอยแนะน ำช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม 
   2. ควำมพยำยำมท่ีจะเปล่ียนแนวกำรเรียนกำรสอนไปจำกเดิม กำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนแต่เดิมนั นเรำยึดครูเป็นหลักเปล่ียนมำเป็นกำรจัดประสบกำรณ์ให้ผู้เรียนเองโดยกำรใช้แหล่ง
ควำมรู้จำกส่ือ หรือวิธีกำรต่ำง ๆ กำรท ำส่ือกำรเรียนกำรสอนมำใช้จะต้องจัดให้ตรงกับเนื อหำและ
ประสบกำรณ์ตำมหน่วยกำรเรียนกำรสอนของวิชำต่ำง ๆ โดยนิยมจัดในรูปของชุดกำรเรียนรู้กำรเรียน
ในลักษณะนี ผู้เรียนจะเรียนจำกครูเพียงประมำณ 1 ใน 4 ส่วน ส่วนท่ีเหลือผู้เรียนจะเรียนจำกส่ือด้วย
ตนเอง 
   3. กำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนได้เปล่ียนแปลงและขยำยตัวออกไป กำรใช้ส่ือกำร
เรียน กำรสอนปัจจุบันได้คลุมไปถึงกำรใช้วัสดุสิ นเปลือง เครื่องมือต่ำง ๆ รวมทั งกระบวนกำรและ
กิจกรรมต่ำง ๆ แต่เดิมนั นกำรผลิตและกำรใช้มักจะออกมำในรูปต่ำงคนต่ำงผลิต และใช้เป็นแหล่ง
ควำมรู้ส ำหรับผู้เรียนแทนกำรใช้ครูเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้เรียนตลอดเวลำ แนวโน้มกำรใช้ 
ของครู คือ เปล่ียนจำกกำรใช้ส่ือเพื่อช่วยครูสอน คือ ครูเป็นผู้หยิบใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ด้วยตนเอง 
โดยอยู่ในรูปแบบของชุดกำรเรียนรู้   
   4. ปฏิกิริยำสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน แต่ก่อนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอนกับ
ผู้เรียน  ในห้องเรียนลักษณะเป็นทำงเดียว คือ ผู้สอนเป็นผู้น ำและผู้เรียนเป็นผู้ตำม ผู้สอนมิได้เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนผู้เรียนจะมีโอกำสได้พูดก็ต่อเมื่อผู้สอนให้พูด กำรตัดสินใจของผู้เรียน ผู้สอนผู้เรียน
เป็นฝ่ำยเอำใจผู้สอนมำกกว่ำผู้สอนเอำใจผู้เรียน ผู้สอน วิจำรณ์หรือผู้ช่วยผู้เรียนในชั นเรียน 
โดยเฉพำะในกรณีท่ีผู้เรียนตอบไม่ถูกแต่ถ้ำผู้เรียนท ำอะไร ดีควรแก่กำรชมเชยผู้สอนก็จะนิ่งเฉยเสีย 
เพรำะถ้ำชมติดต่อผู้เรียนเหลิง ดังนั นผู้เรียนไทยส่วนใหญ่จึงพบประสบกำรณ์ท่ีไม่น่ำพึงพอใจเมื่อเติบ
ใหญ่ขึ นในส่วน ท่ีเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียนนั นแทบจะไม่มีเอำเลยเพรำะผู้สอน
ส่วนใหญ่ไม่ชอบ ให้พูดในคุยกันพูดเรื่องจริงไม่มีโอกำสฝึกฝนท ำงำนร่วมกันเป็นหมู่คณะเช่ือฟัง และ
เคำรพควำมคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อเติบใหญ่จึงท ำงำนร่วมกันไม่ได้ นอกจำกนี ปฏิกิริยำสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้เรียน กับสภำพแวดล้อมท่ีอยู่ กับชอล์ก กระดำนด ำ และแบบเรียน ในห้องเรียนแคบแคบอยู่ใน
สนำมหญ้ำ ผู้สอนไม่เคยพำผู้เรียนออกสู่สภำพภำยนอกโรงเรียนกำรเรียนกำรสอน จึงจัดอยู่เพียง  
ในห้องเรียน เป็นส่วนใหญ่ แนวโน้มในปัจจุบันและอนำคตของกระบวนกำรเรียนรู้ จึงต้องน ำเอำ
กระบวนกำร กลุ่มสัมพันธ์มำใช้ในกำรเปิดโอกำสให้ ผู้เรียนประกอบกิจกรรมร่วมกัน ทฤษฎี 
กระบวนกำร กลุ่ม จึงเป็นแนวคิดทำงพฤติกรรมศำสตร์ซึ่งน ำมำสู่กำรจัดระบบ กำรผลิตส่ือออกมำ 
ในรูปแบบของชุดกำรเรียนรู้  
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   5. กำรจัดสภำพส่ิงแวดล้อมมำใช้โดยจัดสภำพกำรณ์ออกมำเป็นกำรสอนแบบ
โปรแกรม หมำยถึง ระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มีโอกำสร่วมในกิจกรรมกำรเรียน
ด้วยตนเองมีทำงทรำบว่ำกำรตัดสินใจหรือกำรท ำงำนของตนถูกหรือผิดอย่ำงไรมีกำรเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีให้ผู้เรียนภำคภูมิใจมิได้ท ำถูกหรือคิดถูกอำจท ำให้กระท ำพฤติกรรมนั น ซ  ำอีกในอนำคต   
และให้คอยเรียนรู้ไปทีละขั นตอนตำมควำมสำมำรถและควำมสนใจของผู้เรียนเองโดยไม่บังคับ กำรจัด
สภำพกำรท่ีเหลืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ตำมนัยดังกล่ำวข้ำงต้นจะมีเครื่องมือช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมำย
ปลำยทำงโดยกำรจัดกำรสอนแบบโปรแกรมและชุดกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือส ำคัญ 
  Cardareiil (1973: 150) ได้กล่ำวถึงปรัชญำในกำรสร้ำงชุดกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเองว่ำ 
   1. ผู้เรียนจะได้รับกำรเรียนตำมเอกภำพ โดยขึ นอยู่กับควำมต้องกำร ควำมสนใจ
และควำมสำมำรถของตนเอง 

   2. ในบทบำทของครู คือ เป็นผู้วินิจฉัย วำงเงื่อนไข เร้ำควำมสนใจและให้ควำม
สะดวกสบำยแก่ผู้เรียน 

   3. บทบำทของนักเรียนจะเป็นผู้มีควำมคิดอิสระท่ีจะเลือกตัดสินใจยอมรับและ
ตอบสนองส ำหรับกำรศึกษำของตนเอง 

   4. บรรยำกำศของห้องเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้นี ต้องเปิดเผย ส่งเสริมควำมคิด
สร้ำงสรรค์กำรค้นคว้ำส ำรวจ กำรปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เกิดควำมเจริญงอกงำมขึ นหลำย ๆ ด้ำน 
 จำกหลักกำร ทฤษฎี และปรัชญำกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นนี  สรุปได้ว่ำ 
หลักกำร ทฤษฎี และปรัชญำของชุดกำรเรียนรู้นั นเกิดจำกควำมคิดในเรื่องของควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล โดยเฉพำะต้องกำรเรียนรู้ ท่ี เน้นกำรเรียนด้วยตนเอง โดยจะเปล่ียนกำรเรียนจำกครู 
เป็นศูนย์กลำงเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลำง ท ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในกำรเรียนระหว่ำงนักเรียนกับ
นักเรียนอีกทั งยังส่งผลต่อกำรเรียนรู้ผู้เรียนในทำงท่ีสูงขึ น  

ประเภทชุดกำรเรียนรู้ 
 นักกำรศึกษำได้จัดแบ่งประเภทชุดกำรเรียนรู้ทั งเหมือนกันและแตกต่ำงกันออกเป็นประเภท
ต่ำง ๆ โดยเป็นส่ือชนิดหนึ่งท่ีมีลักษณะเป็นส่ือประสมคือใช้ส่ือตั งแต่ 2 ชนิดขึ นไป ได้แบ่งประเภทชุด
กำรเรียนรู้ไว้ ดังนี  
 สุวิทย์ มูลค ำ และอรทัย มูลค ำ (2550: 22-23) ได้แบ่งชุดกำรเรียนรู้ ท่ีนิยมใช้กันอยู่มี 3 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
  1. ชุดกำรสอนประกอบกำรบรรยำยของครู เป็นชุดกำรสอนส ำหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ 
หรือเป็นกำรสอนท่ีมุ่งเน้นกำรปูพื นฐำนให้ทุกคนรับและเข้ำใจในเวลำเดียวกัน มุ่งในกำรขยำยเนื อหำ
สำระให้ชัดเจนยิ่งขึ น ชุดกำรสอนแบบนี ลดเวลำในกำรอธิบำยของผู้สอนให้ผู้สอนพูดน้อยลง เพิ่มเวลำ
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ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเพิ่มมำกขึ น โดยใช้ส่ือท่ีมีอยู่ในชุดกำรสอนในกำรน ำเสนอเนื อหำต่ำง ๆ ส่ิงส ำคัญ 
คือส่ือท่ีน ำมำใช้จะต้องให้ผู้เรียนได้เห็นชัดเจนทุกคน และมีโอกำสได้ใช้ครบทุกคนหรือทุกกลุ่ม 
  2. ชุดกำรสอนแบบกลุ่มกิจกรรมหรือชุดกำรสอนส ำหรับกำรเรียนเป็นกลุ่มย่อย 
เป็นชุดกำรสอนส ำหรับให้ผู้เรียนเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยประมำณกลุ่มละ 4-8 คน โดยใช้ส่ือกำร
สอนต่ำง ๆ ท่ีบรรจุไว้ในชุดกำรสอนแต่ละชุดท่ีมุ่งท่ีจะฝึกทักษะในเนื อหำวิชำท่ีเรียน โดยให้ผู้เรียนมี
โอกำสได้ท ำงำนร่วมกัน ชุดกำรสอนชนิดนี มักใช้ในกำรสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม เช่น กำรสอนแบบศูนย์ 
กำรเรียนกำรสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์         

3. ชุดกำรสอนรำยบุคคลหรือชุดกำรสอนตำมเอกัตภำพ เป็นชุดกำรสอนส ำหรับ
เรียน ด้วยตนเองเป็นรำยบุคคล คือ ผู้เรียนจะต้องศึกษำหำควำมรู้ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจ
ของ ตนเอง อำจเรียนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบ้ำนก็ได้ จุดประสงค์หลักคือ มุ่งให้ท ำควำมเข้ำใจกับเนื อหำวิชำ 
เพิ่มเติม ผู้เรียนสำมำรถประเมินผลกำรเรียนด้วยตนเองได้ ชุดกำรสอนนี ส่วนใหญ่จัดในลักษณะหน่วย
กำรสอนย่อย หรือ โมดูล ตัวอย่ำง เช่น ชุดวิชำต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

สุคนธ์ สินธพำนนท์ (2551: 16-17) กล่ำวว่ำชุดกำรสอนท่ีเหมำะสมกับครูผู้สอนในกำรจัด
กำรศึกษำในระบบนั นสำมำรถจัดท ำได้ 4 รูปแบบ คือ       

  1. ชุดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับครู ผู้สอน เป็นชุดกำรเรียนกำรสอนท่ีครูใช้
ประกอบกำรสอน ประกอบด้วยคู่มือครู ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำย มีกำรจัดกิจกรรม และส่ือ
กำรสอน ประกอบกำรบรรยำยของครูผู้สอน ชุดกำรเรียนกำรสอนนี มีเนื อหำสำระเพียงหน่วยเดียว
และใช้กับผู้เรียนทั งชั น แบ่งเป็นหัวข้อท่ีจะบรรยำยมีกำรก ำหนดกิจกรรมตำมล ำดับ   
   2. ชุดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับกิจกรรมกลุ่ม เป็นชุดกำรเรียนกำรสอนท่ีให้ผู้เรียนได้
ศึกษำ หำควำมรู้ร่วมกัน โดยปฏิบัติกิจกรรมตำมขั นตอนต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว้ในชุดกำรเรียนกำรสอน 
หรืออำจจะเรียนรู้ชุดกำรเรียนกำรสอนในศูนย์กำรเรียน กล่ำวคือ ในแต่ละศูนย์กำรเรียนรู้จะมี ชุดกำร
เรียนกำรสอนในแต่ละหัวข้อย่อยของหน่วยกำรเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนศึกษำ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะหมุนเวียน
ศึกษำควำมรู้ และท ำกิจกรรมของชุดกำรสอนจนครบทุกศูนย์กำรเรียนรู้    

  3. ชุดกำรเรียนกำรสอนรำยบุคคล เป็นชุดกำรเรียนกำรสอนท่ีให้ผู้เรียนศึกษำควำมรู้ 
ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเรียนรู้ตำมขั นตอนท่ีก ำหนดไว้ในชุดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งสำมำรถศึกษำได้ทั งใน 
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน และเมื่อศึกษำจนครบตำมขั นตอนแล้วผู้เรียนสำมำรถประเมินผลกำร
เรียนรู้ของตนเองได้ด้วยตนเอง          

  4. ชุดกำรเรียนกำรสอนแบบผสม เป็นชุดกำรเรียนกำรสอนท่ีมีกำรจัดกิจกรรม
หลำกหลำยบำงขั นตอนผู้สอนอำจให้ผู้เรียนศึกษำควำมรู้ด้วยตนเองเป็นรำยบุคคล และบำงขั นตอน
อำจให้ผู้เรียนศึกษำควำมรู้จำกชุดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 
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ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2551: 118-119) ได้แบ่งประเภทของชุดกำรเรียนไว้ดังนี   
   1. ชุดกำรเรียนรู้ประกอบกำรบรรยำย เป็นชุดกำรเรียนรู้ท่ีขยำยเนื อหำสำระกำร
สอน แบบบรรยำยให้มีควำมชัดเจนขึ น ช่วยให้ผู้สอนพูดน้อยลงโดยใช้ส่ือกำรสอนมำท ำหน้ำท่ีแทน 
ชุดกำรเรียนรู้แบบบรรยำยยังมีบทบำทท่ีส ำคัญในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  2. ชุดกำรเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มเป็นชุดกำรเรียนรู้แบบกิจกรรมท่ียึดให้ผู้เรียนได้ 
ประกอบกิจกรรมกลุ่มตำมหน่วยและหัวข้อเรื่องเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกับกำร
สอน  แบบศูนย์กำรเรียน กำรสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งชุดกำรเรียนจะประกอบไปด้วยชุด
ย่อยตำมจ ำนวนศูนย์ท่ีแบ่งไว้ในแต่ละหน่วยในแต่ละศูนย์จะมีส่ือหรือบทเรียนครบชุดตำมจ ำนวน
ผู้เรียนในศูนย์กิจกรรมนั น ๆ ส่ือท่ีใช้เป็นลักษณะส่ือประสม อำจเป็นรำยบุคคลหรือส ำหรับกลุ่มท่ี
ผู้เรียน ทั งศูนย์จะใช้ร่วมกัน          

  3. ชุดกำรเรียนรู้ตำมเอกัตภำพ หรือชุดกำรเรียนรู้รำยบุคล เป็นชุดกำรเรียนรู้ท่ีมุ่งให้
ผู้เรียนศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเองตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล อำจเป็นกำรเรียนในโรงเรียนหรือ 
บ้ำนก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียนก้ำวไปข้ำงหน้ำตำมควำมสำมำรถและควำมพร้อมของตนเอง ชุดกำรเรียนรู้  
รำยบุคคลอำจออกมำในรูปของหน่วยกำรเรียนย่อย หรือ “โมดูล” (Module)     

  4. ชุดกำรเรียนรู้ทำงไกล เป็นชุดกำรเรียนรู้ท่ีผู้สอนกับผู้เรียนท่ีอยู่ ต่ำงถิ่นต่ำงเวลำ 
มุ่งสอนให้ผู้เรียนศึกษำด้วยตนเองโดยไม่ต้องมำเข้ำชั นเรียน ประกอบด้วย ส่ือประเภทส่ิงตีพิมพ์ 
รำยกำร วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภำพยนตร์ และกำรสอนเสริมตำมศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

จำกกำรจ ำแนกประเภทของชุดกำรเรียนรู้ของนักกำรศึกษำดังกล่ำว สรุปได้ว่ำ ชุดกำรเรียนรู้
แบ่งออกเป็นประเภทต่ำง ๆ ดังนี  1) ชุดกำรเรียนรู้ประกอบค ำบรรยำย 2) ชุดกำรเรียนรู้  แบบ
กิจกรรมกลุ่ม 3) ชุดกำรเรียนรู้รำยบุคคล 4) ชุดกำรเรียนรู้แบบผสม ซึ่งกำรศึกษำวิจัยครั งนี ผู้วิจัยได้
น ำเนื อหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ มำสร้ำงเป็นชุดกำรเรียนรู้ โดยมีลักษณะเป็นชุดกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบผสม 

 
องค์ประกอบของชุดกำรเรียนรู้  
ชุดกำรเรียนรู้มีหลำยประเภท องค์ประกอบของชุดกำรเรียนรู้แต่ละประเภท จึงมีควำมแตกต่ำง

กัน แต่องค์ประกอบพื นฐำนของชุดกำรเรียนรู้จะมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน ดังท่ีนักกำรศึกษำได้กล่ำวไว้
ดังนี  
 บุญเกื อ ควรหำเวช (2542: 95-96) ได้กล่ำวถึงองค์ประกอบท่ีส ำคัญของชุดกำรเรียนรู้ ดังนี 
  1. คู่มือครู เป็นคู่มือและแผนกำรสอนส ำหรับผู้สอนหรือผู้เรียนตำมแต่ละชนิดของ
ชุดกำรเรียนรู้ ภำยในคู่มือจะชี แจงวิธีกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้เอำไว้อย่ำงละเอียด อำจจะท ำเป็นเล่มหรือ
แผ่นพับ 
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  2. บัตรค ำส่ังหรือค ำแนะน ำ จะเป็นส่วนท่ีบอกให้ผู้เรียน หรือประกอบกิจกรรม 
แต่ละอย่ำงตำมขั นตอนท่ีก ำหนดไว้มีอยู่ในชุดกำรเรียนรู้บัตรค ำส่ัง ซึ่งประกอบด้วย 
   2.1 ค ำอธิบำยในเรื่องท่ีจะศึกษำ 
   2.2 ค ำส่ังให้ผู้เรียนด ำเนินกิจกรรม 
   2.3 กำรสรุปบทเรียน 
  3. เนื อหำสำระและส่ือจะบรรจุไว้ในรูปของส่ือกำรสอนต่ำง ๆ อำจจะประกอบด้วย
บทเรียนโปรแกรม สไลด์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป แผ่นภำพโปร่งใส วัสดุกรำฟิก หุ่นจ ำลองของ
ตัวอย่ำง รูปภำพ เป็นต้น ผู้เรียนจะศึกษำจำกส่ือกำรเรียนกำรสอนต่ำง ๆ ท่ีบรรจุอยู่ในชุดกำรเรียนรู้
ตำมบัตรก ำหนดไว้ให้ 
  4. แบบประเมินผล  ผู้เรียนจะท ำกำรประเมินผลควำมรู้ด้วยตนเองก่อน และหลัง
เรียน แบบประเมินท่ีอยู่ในชุดกำรเรียนรู้ อำจจะเป็นแบบฝึกหัดให้เติมค ำในช่องว่ำงเลือกค ำตอบท่ีถูก
จับคู่ดูผลจำกกำรทดลองหรือให้ท ำกิจกรรม เป็นต้น 
  5. แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื อหำบทเรียนนั น เพื่อประเมินผลจำก
องค์ประกอบของชุดกำรเรียนรู้ ท่ีนักกำรศึกษำได้กล่ำวมำ สรุปได้ว่ำ องค์ประกอบ ของชุดกำรเรียนรู้
แต่ละชุด ประกอบด้วย 1) แผนกำรสอน 2) คู่มือครู 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
4) ใบกิจกรรม (ค ำส่ัง เนื อหำ และแบบฝึกหัด ) ซึ่งชุดกำรเรียนท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ น มีองค์ประกอบ 2 ส่วน 
คือ ส่วนท่ี 1 คู่มือครู ประกอบด้วย แผนกำรเรียนรู้ ใบควำมรู้ส ำหรับครู แบบสังเกตพฤติกรรมกำร
เรียนกำรสอน และส่วนท่ี 2 คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย ใบควำมรู้  ใบงำน ส ำหรับนักเรียน 
แบบทดสอบ ส่ือประกอบชุดกำรเรียนรู้ 

กิดำนนท์ มลิทอง (2543: 39) ได้กล่ำวถึงชุดกำรเรียนรู้ ส่ือประสมประกอบด้วยส่ือต่ำง ๆ 
ขึ นกับจุดมุ่งหมำยของบทเรียนและวัตถุประสงค์ โดยท่ัวไปจะอยู่ในกล่องหรือแฟ้มซึ่งประกอบด้วย 

1. คู่มือ ส ำหรับผู้สอนในกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้และส ำหรับผู้เรียนใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
2. ค ำส่ัง เพื่อก ำหนดในกำรสอนหรือกำรเรียน 
3. เนื อหำบทเรียนจัดอยู่ในรูปของสไลด์ ฟิล์มสตริป เทปบันทึกเสียง วัสดุกรำฟิก ส่ือ

วิดีทัศน์หนังสือเรียน เป็นต้น 
  4. กิจกรรมกำรเรียนเป็นกำรให้ผู้เรียนท ำรำยงำนกิจกรรมท่ีก ำหนดให้หรือค้นคว้ำ 
ต่อจำกท่ีเรียนไปแล้ว เพื่อควำมรู้ท่ีกว้ำงขวำงขึ น 
 
 
 



  62 

 สุคนธ์ สินธพำนนท์ (2551: 18-19) จ ำแนกองค์ประกอบท่ีส ำคัญของชุดกำรเรียนกำรสอนไว้
ดังนี  
  1. ค ำชี แจงในกำรใช้ชุดกำรเรียนกำรสอน เป็นค ำชี แจงให้ผู้เรียนทรำบจุดประสงค์
ของกำรเรียน ศึกษำชุดกำรเรียนกำรสอน และส่วนประกอบของชุดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 
บัตรค ำส่ัง บัตรปฏิบัติกำร บัตรเนื อหำ บัตรฝึกหัด และบัตรเฉลย บัตรแบบทดสอบ และบัตรเฉลย 
แบบทดสอบ 
  2. บัตรค ำส่ัง เป็นกำรชี แจงรำยละเอียดของกำรศึกษำชุดกำรเรียนกำรสอนนั นว่ำ
ต้องปฏิบัติตำมขั นตอนอย่ำงไร 
  3. บัตรกิจกรรมหรือบัตรปฏิบัติกำร บำงชุดกำรเรียนกำรสอนอำจออกแบบให้มีบัตร
กิจกรรม หรือบัตรปฏิบัติกำร ซึ่งเป็นบัตรท่ีบอกให้ผู้เรียนท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
  4. บัตรเนื อหำ เป็นบัตรท่ีบอกเนื อหำท่ีให้ผู้เรียนศึกษำส่ิงท่ีควรมีในบัตรเนื อหำ คือ 
หัวเรื่อง สูตร นิยำม และค ำอธิบำย 
  5. บัตรแบบฝึกหัด หรือบัตรงำน เป็นแบบฝึกหัดท่ีให้ ผู้เรียนท ำหลังจำกได้ท ำ
กิจกรรมและศึกษำเนื อหำจนเข้ำใจ 
  6. บัตรเฉลยแบบฝึกหัด เมื่อผู้เรียนท ำบัตรแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว สำมำรถตรวจสอบ
ควำมถูกต้องจำกบัตรเฉลยแบบฝึกหัด 
  7. บัตรทดสอบ เมื่อผู้เรียนได้ท ำบัตรแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว สำมำรถตรวจสอบควำม
ถูกต้องจำกบัตรเฉลยแบบทดสอบ 
  8. บัตรเฉลยบัตรทดสอบ เป็นบัตรท่ีมีค ำเฉลยของบัตรทดสอบท่ีผู้เรียน ได้ท ำไปแล้ว
เป็นกำรตรวจสอบหรือ วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนในกำรศึกษำชุดกำรเรียนกำรสอนนั น 
 รุจีวรรณ อำจกมล (2552: 28) กล่ำวถึงองค์ประกอบของชุดกำรเรียนรู้ควรประกอบด้วย 
  1. คู่มือครู ได้แก่ เอกสำรท่ีช่วยให้ครูใช้ชุดกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำม
วัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ คู่มือครูมีส่วนประกอบท่ีส ำคัญดังนี  คือ 
   1.1 ค ำน ำ เป็นกำรแสดงให้เห็นคุณค่ำของชุดกำรสอนเป็นส่วนท่ีจะบอกให้
ผู้ใช้ชุดกำรสอนทรำบว่ำในชุดกำรสอนนี มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้ำง เพื่อกระตุ้นให้มีกำรตรวจสอบควำม
เรียบร้อยก่อนน ำไปใช้สอน 
   1.2 องค์ประกอบของชุดกำรสอนเป็นส่วนท่ีจะบอกให้ผู้ใช้ชุดกำรสอน
ทรำบว่ำในชุดกำรสอนนี มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้ำง 
   1.3 ค ำชี แจงส ำหรับครู เป็นกำรก ำหนดส่ิงท่ีครูควรจะปฏิบัติเพื่อจะได้
ด ำเนินกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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   1.4 ค ำชี แจงส ำหรับครู เป็นกำรก ำหนดส่ิงท่ีครูควรจะปฏิบัติเพื่อจะได้
ด ำเนินกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   1.5 เนื อหำ 
   1.6 รำยกำรส่ือกำรเรียนกำรสอนในชุดกำรสอน 
   1.7 แผนกำรสอนซึ่งมีควำมละเอียดทุกตอน ครูท่ำนอื่นสำมำรถท่ีจะ
น ำไปใช้สอนได้มีส่วนประกอบ ดังนี  เรื่อง สำระส ำคัญ จุดประสงค์กำรสอน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
(ขั นน ำไปสู่บทเรียน ขั นพัฒนำ และขั นสรุป) ส่ือกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล คู่มือ
นักเรียน ได้แก่ ค ำชี แจง ค ำส่ัง ส ำหรับนักเรียนในกำรเรียนด้วยกำรใช้ชุดกำรสอน 
   2. คู่มือนักเรียน ได้แก่ ค ำชี แจง ค ำส่ัง ส ำหรับนักเรียนในกำรเรียนด้วยชุดกำรสอน 
   3. ส่ือกำรสอนต่ำง ๆ ได้แก่ เอกสำรประกอบกำรเรียนและวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น 
รูปภำพ สไลด์ วัสดุ และเอกสำรต่ำง ๆ 
   4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน     
 ทิศนำ แขมมณี (2557: 10-12) ได้จ ำแนกชุดกำรสอนหรือองค์ประกอบท่ีส ำคัญ ๆ ในชุด 
กำรเรียนรู้ออกเป็นส่วนต่ำง ๆ ดังนี          
   1. ช่ือกิจกรรม ประกอบด้วย หมำยเลขกิจกรรม ช่ือของกิจกรรมและเนื อหำของ
กิจกรรมเท่ำนั น  
   2. ค ำชี แจง เป็นส่วนท่ีอธิบำยควำมมุ่งหมำยท่ีส ำคัญของกิจกรรมและลักษณะของ
กำรจัดกิจกรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมำยนั น         
   3. จุดมุ่งหมำย เป็นส่วนท่ีระบุจุดมุ่งหมำยท่ีส ำคัญของกิจกรรมนั น    
   4. ควำมคิดรวบยอด เป็นส่วนท่ีระบุเนื อหำหรือมโนทัศน์ของกิจกรรมนั นส่วนนี  
ควรได้รับกำรย  ำและกำรเน้นเป็นพิเศษ        
   5. ส่ือ เป็นส่วนท่ีระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินกิจกรรม เพื่อช่วยให้ครู
ทรำบว่ำต้องเตรียมอะไรบ้ำง         
   6. เวลำท่ีใช้ เป็นส่วนท่ีระบุเวลำโดยประมำณว่ำกิจกรรมนั นควรใช้เวลำเพียงใด 
   7. ขั นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม เป็นส่วนท่ีระบุในกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตำม 
วัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ วิธีกำรจัดกิจกรรมนี ได้จัดไว้เป็นขั นตอน ซึ่งนอกจำกจะสอดคล้องกับหลักวิชำ 
แล้วยังเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ครูในกำรด ำเนินกำรซึ่งมีขั นตอนดังนี    
    7.1 ขั นน ำ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้เรียน    
    7.2 ขั นกิจกรรม เป็นส่วนท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ท ำให้เกิดประสบกำรณ์น ำไปสู่กำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำย      
    7.3 ขั นอภิปรำย เป็นส่วนท่ีผู้เรียนจะได้มีโอกำสน ำประสบกำรณ์ท่ีได้รับ
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จำกขั นกิจกรรมมำวิเครำะห์ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและอภิปรำยเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ท่ีกว้ำงขวำง
ออกไปอีก      
    7.4 ขั นสรุป เป็นส่วนท่ีครูและผู้เรียนประมวลข้อควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเรียน
ในกิจกรรม ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม         
    7.5 ขั นฝึกปฏิบัติ เป็นส่วนท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเรียนใน
กิจกรรม ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม       
    7.6 ขั นประเมินผล เป็นส่วนท่ีวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนหลังจำกกำร
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนทุกขั นตอนแล้ว โดยให้ท ำแบบฝึกกิจกรรมทบทวนท้ำยชุดกิจกรรม 
 จำกกำรศึกษำองค์ประกอบของชุดกำรเรียนรู้ดังกล่ำว ผู้วิจัยได้น ำมำพัฒนำเป็นชุดกำรเรียนรู้
โดยมีองค์ประกอบของชุดกำรเรียนรู้ ดังนี  1) ค ำน ำ 2) วัตถุประสงค์ 3) ค ำชี แจงในกำรใช้ชุดกำร
เรียนรู้ 4) ใบควำมรู้ส ำหรับนักเรียน 5) ใบกิจกรรม  6) แบบทดสอบ 7) เฉลยแบบทดสอบ 
 

ขัน้ตอนกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
 สุวิทย์ มูลค ำ และอรทัย มูลค ำ (2550: 96-99) กล่ำวไว้ว่ำ กำรใช้ชุดกิจกรรมมีขั นตอน ดังนี 
  1. ขั นทดสอบก่อนเรียน ให้ผู้เรียนได้ทดสอบก่อนเรียน เพื่อพิจำรณำพื นฐำนควำมรู้
เดิม ของผู้เรียน อำจใช้เวลำประมำน 10-15 นำที และควรเฉลยผลกำรทดสอบให้ผู้เรียนแต่ละคน
ทรำบพื นฐำนควำมรู้ของตน         
  2. ขั นน ำเข้ำสู่บทเรียน เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดควำมกระตือรือร้น 
ท่ีจะเรียนรู้  

3. ขั นประกอบกิจกรรมกำรเรียน ผู้สอนจะต้องชี แจงหรืออธิบำยให้ผู้เรียนเข้ำใจ
อย่ำง ละเอียดทุกขั นตอนก่อนลงมือท ำกิจกรรม       
  4. ขั นสรุปบทเรียน ผู้สอนน ำสรุปบทเรียนซึ่งอำจท ำให้โดยกำรถำมหรือให้ผู้เรียน
สรุปควำมเข้ำใจ หรือสำระท่ีได้จำกกำรเรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจว่ำผู้เรียนมีควำมคิดรวบยอดตำมหลักกำร 
ท่ีก ำหนด   
  5. ประเมินผลกำรเรียน โดยกำรก ำหนดข้อทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินดูว่ำ
ผู้เรียนบรรลุตำมจุดประสงค์หรือไม่ เพื่อจะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนในกรณีท่ียังไม่ผ่ำน
จุดประสงค์ท่ีก ำหนดข้อใดข้อหนึ่ง 
 สุคนธ์ สินธพำนนท์ (2551: 20-21) กล่ำวว่ำ กำรน ำชุดกำรเรียนรู้ไปใช้นั นสำมำรถน ำไปใช้ 
ในกำรเรียนเป็นรำยบุคคล กำรเรียนเป็นคู่ กำรเรียนเป็นกลุ่ม โดยมีขั นตอน ดังนี    
  ขั นที่ 1 เร้ำควำมสนใจของผู้เรียน โดยใช้วิธีกำรต่ำง ๆ เช่น ทบทวนควำมรู้ในเนื อหำ
เดิม เกม ปริศนำค ำถำม เป็นต้น  
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ขั นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้       
  ขั นท่ี 3 ให้ผู้เรียนศึกษำชุดกำรเรียนรู้ ดังนี  1) ศึกษำค ำชี แจงของกำรใช้ชุดกำรเรียน
กำรสอนและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 2) ศึกษำบัตรค ำส่ัง 3) ศึกษำและปฏิบัติกิจกรรมตำมท่ีก ำหนด
ไว้ในบัตรปฏิบัติกำร (ถ้ำมี) และตรวจค ำตอบจำกบัตรเฉลย 4) ศึกษำบัตรเนื อหำ 5) ท ำบัตรฝึกหัดและ
ตรวจ ค ำตอบจำกบัตรเฉลย (อำจให้ท ำบัตรฝึกหัดท่ีเน้นฝึกทักษะกำรคิดเพิ่มเติมได้) 6) ท ำบัตร
ทดสอบ 7) ประเมินตนเองโดยตรวจค ำตอบจำกบัตรเฉลย และให้คะแนนด้วยควำมซื่อสัตย์  
  ขั นท่ี 4 สรุปทบทวนควำมรู้ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปควำมรู้ในประเด็นส ำคัญ 
ท่ีได้จำกกำรศึกษำชุดกำรเรียนกำรสอน  

จำกขั นตอนกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ ซึ่งนักกำรศึกษำได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น สรุปได้ว่ำกำรใช้ ชุดกำร
เรียนรู้ ต้องมีกำรใช้ตำมล ำดับขั นตอนก่อนหลังเพื่อท่ีจะท ำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ของกำรใช้
ชุดกำรเรียนรู้ 

 
ขั้นตอนกำรสร้ำงและพัฒนำชุดกำรเรียนรู้  

 ชุดกำรเรียนรู้ จัดว่ำเป็นเครื่องมือท่ีส ำคัญชนิดหนึ่งในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงและเด็กสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง อีกทั งยังช่วยให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงเป็นระบบ กำรสร้ำงและพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ได้มีนักกำรศึกษำก ำหนดขั นตอนในกำร
สร้ำงและพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ไว้ดังต่อไปนี          
 สุวิทย์  มูลค ำ และอรทัย มูลค ำ (2550: 53-55) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ชุดกิจกรรมมีขั นตอน 
รำยละเอียดกำรสร้ำงและพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ ดังนี         
   1. ก ำหนดเรื่องเพื่อท ำชุดกิจกรรม อำจก ำหนดตำมเรื่องในหลักสูตร หรือก ำหนด
เรื่องใหม่ขึ นมำก็ได้ กำรจัดแบ่งเรื่องย่อยจะขึ นกับลักษณะของเนื อหำและลักษณะกำรใช้ชุดกิจกรรม
นั น ๆ กำรแบ่งเนื อเรื่อง เพื่อท ำชุดกิจกรรมในแต่ละระดับย่อมไม่เหมือนกัน     
   2. ก ำหนดหมวดหมู่ เนื อหำและประสบกำรณ์ อำจก ำหนดเป็นหมวดวิชำหรือ 
บูรณำกำรแบบสหวิทยำกำรได้ตำมควำมเหมำะสม 
   3. จัดเป็นหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ จะแบ่งเป็นกี่หน่วย หน่วยหนึ่ง ๆ จะใช้เวลำนำน
เท่ำใดนั น ควรพิจำรณำให้เหมำะสมกับวัยและระดับชั นผู้เรียน  
   4. ก ำหนดหัวเรื่องจัดแบ่งหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นหัวข้อย่อย ๆ เพื่อสะดวก 
แก่กำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละหน่วยควรประกอบด้วย หัวข้อย่อย หรือประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ประมำณ 4-6 หัวข้อ         
   5. ก ำหนดควำมคิดรวบยอดหรือหลักกำร ต้องก ำหนดให้ชัดเจนว่ำจะให้ผู้เรียนเกิด
ควำมคิดรวบยอด หรือสำมำรถสรุปหลักกำร แนวคิดอะไร ถ้ำผู้สอนยังไม่ชัดเจนว่ำจะให้ผู้เรียนเกิด
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กำรเรียนรู้อะไรบ้ำง กำรก ำหนดกรอบควำมคิด หรือหลักกำรก็จะไม่ชัดเจน ซึ่งจะรวมไปถึงกำรจัด
กิจกรรม เนื อหำสำระ ส่ือและส่วนประกอบก็จะไม่ชัดเจนตำมไปด้วย      
   6. ก ำหนดจุดประสงค์กำรจัดกำรเรียนรู้ หมำยถึง จุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมรวมทั งกำรก ำหนดเกณฑ์กำรตัดสินผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรเรียนรู้ไว้ให้ชัดเจน  
   7. ก ำหนดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ต้องก ำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมซึ่งจะเป็นแนวทำงในกำรเลือกและผลิตส่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียน หมำยถึง 
กิจกรรม ทุกอย่ำงท่ีผู้เรียนปฏิบัติ เช่น กำรอ่ำน กำรท ำกิจกรรมตำมบัตรค ำส่ัง กำรตอบค ำถำม 
กำรเขียนภำพ กำรทดลอง กำรเล่นเกม กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรทดสอบ เป็นต้น 
   8. ก ำหนดแบบประเมินผลต้องออกแบบประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ (กำรวัดผลท่ียึดเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์โดยไม่มีกำรน ำไปเปรียบเทียบกับคนอื่น) เพื่อให้ผู้สอนทรำบว่ำหลังจำกผ่ำนกิจกรรมมำ
เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนได้เปล่ียนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้มำกน้อยเพียงใด  
   9. เลือกและผลิตส่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรท่ีผู้สอนใช้ ถือเป็นส่ือ
กำร จัดกำรเรียนรู้ทั งสิ น เมื่อผลิตส่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละหัวเรื่องเรียบร้อยแล้ว ควรจัดส่ือกำร
จัดกำรเรียนรู้เหล่ำนั นแยกออกเป็นหมวดหมู่ ในกล่อง/แฟ้ม ท่ีเตรียมไว้  ก่อนน ำไปหำประสิทธิภำพ
เพื่อหำควำมตรง ควำมเท่ียงก่อนน ำไปใช้ เรำเรียกส่ือกำรจัดกำรเรียนรู้นี ว่ำ ชุดกิจกรรม โดยปกติ
รูปแบบของ ชุดกิจกรรมท่ีดีควรมีขนำดมำตรฐำนเพื่อควำมสะดวกในกำรใช้และควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในกำรเก็บรักษำโดยพิจำรณำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรใช้ประโยชน์ ควำมประหยัด ควำม
คงทนถำวร ควำมน่ำสนใจ ควำมทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ควำมสวยงำม เป็นต้น    
   10. สร้ำงข้อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมทั งเฉลย กำรสร้ำงข้อสอบเพื่อ
ทดสอบก่อนและหลังเรียน ควรสร้ำงให้ครอบคลุมเนื อหำ และกิจกรรมท่ีก ำหนดให้เกิดกำรเรียนรู้โดย
พิจำรณำจำกจุดประสงค์กำรเรียนรู้เป็นส ำคัญ ข้อสอบไม่ควรมำกเกินไป แต่ควรเน้นกรอบควำมรู้ 
ส ำคัญในประเด็นหลักมำกกว่ำรำยละเอียดปลีกย่อย หรือถำมเพื่อควำมจ ำเพียงอย่ำงเดียว และเมื่อ 
สร้ำงเสร็จแล้วควรท ำเฉลยให้พร้อมก่อนส่งไปหำประสิทธิภำพของชุดกิจกรรม    
   11. หำประสิทธิภำพของชุดกิจกรรม เมื่อสร้ำงชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องน ำ
ชุด กิจกรรมนั น ๆ ไปทดสอบโดยใช้วิธีกำรต่ำง ๆ ก่อนน ำไปใช้จริง เช่น ทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไขให้ 
ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมครอบคลุมและควำมตรงของเนื อหำ เป็นต้น   
  ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551: 25) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ชุดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมีขั นตอน 
รำยละเอียดกำรสร้ำงและพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ ดังนี        
   1. ก ำหนดหมวดหมู่ เนื อหำและประสบกำรณ์ อำจก ำหนดเป็นหมวดวิชำหรือ 
บูรณำกำรเป็นแบบสหวิทยำกำรตำมท่ีเหมำะสม       
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   2. ก ำหนดหน่วยกำรสอน แบ่งเนื อหำวิชำออกเป็นหน่วยกำรสอน โดยประมำณ
เนื อหำท่ีจะให้ครูสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักเรียนได้ในหนึ่งสัปดำห์หรือหนึ่งครั ง   
   3. ก ำหนดหัวเรื่อง ผู้จะมำสอนต้องถำมตนเองว่ำในกำรสอนแต่ละหน่วยควรให้
ประสบกำรณ์ออกมำเป็น 4-6 หัวเรื่อง        
   4. ก ำหนดควำมคิดรวบยอดและหลักกำร จะต้องให้สอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง
โดยสรุปรวมแนวคิด สำระ และหลักเกณฑ์ส ำคัญไว้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดเนื อหำท่ีสอนให้
สอดคล้องกัน 
   5. ก ำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่องเป็นจุดประสงค์ท่ัวไปก่อนแล้ว
เปล่ียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีมีเงื่อนไขและเกณฑ์พฤติกรรมไว้ทุกครั ง   
   6. ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งจะเป็น
แนวทำงในกำรเลือก และกำรผลิตส่ือกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียน หมำยถึง กิจกรรมทุกอย่ำง 
ท่ีผู้เรียนปฏิบัติ เช่น กำรอ่ำนบัตรค ำส่ัง ตอบค ำถำม เขียนภำพ และท ำกำรทดลองวิทยำศำสตร์ ฯลฯ 
   7. ก ำหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบกำรประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยใช้กำรสอนแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผู้สอนทรำบว่ำหลังจำกผ่ำนกิจกรรมกำรสอนมำ 
เรียบร้อยแล้วผู้เรียนได้เปล่ียนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้หรือไม่  
    8. เลือกและผลิตส่ือกำรเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีกำรท่ีครูใช้ส่ือเป็นส่ือกำรสอน 
ทั งสิ นเมื่อผลิตส่ือกำรสอนของแต่ละหัวเรื่องแล้วก็จัดส่ือกำรสอนเหล่ำนั นไว้เป็นหมวดหมู่ 
   9. หำประสิทธิภำพชุดกำรเรียนรู้ เพื่อเป็นกำรประกันว่ำชุดกำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงขึ น 
มีประสิทธิภำพในกำรสอนผู้สร้ำงจ ำเป็นต้องก ำหนดเกณฑ์ขึ นล่วงหน้ำ โดยค ำนึงถึงหลักกำรว่ำกำร
เรียนรู้เป็นกำรช่วยให้กำรเปล่ียนพฤติกรรมของผู้เรียนบรรลุผล     
   10. กำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ ชุดกำรเรียนรู้ท่ีได้รับกำรปรับปรุง และมีประสิทธิภำพตำม
เกณฑ์ท่ีตั งไว้แล้วสำมำรถน ำไปใช้กับผู้เรียนได้ตำมประเภทของชุดกำรเรียนรู้ และระดับกำรศึกษำ 
  สุคนธ์ สินธพำนนท์ (2551: 19-20) กล่ำวถึงขั นตอนกำรสร้ำงชุดกำรสอนว่ำ กำรท่ีผู้สอน
สร้ำงชุดกำรเรียนกำรสอนเพื่อน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนนั น ครูควรด ำเนินกำรตำมขั นตอนต่อไปนี  
   1. เลือกหัวข้อ (Topic) ก ำหนดขอบเขต และประเด็นส ำคัญของเนื อหำ ผู้สร้ำงชุด
กำรเรียนกำรสอน ควรเลือกหัวข้อละประเด็นส ำคัญของเนื อหำ สร้ำงชุดกำรเรียนกำรสอน ควรเลือก
หัวข้อและประเด็นส ำคัญ ได้จำกกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตร
กำรศึกษำขั นพื นฐำน ในระดับชั นท่ีจะสอนว่ำหัวข้อใดเหมำะสมท่ีควรน ำไปสร้ำงชุดกำรเรียนกำรสอน 
ท่ีให้ผู้เรียนสำมำรถศึกษำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง       
   2. ก ำหนดเนื อหำท่ีจะจัดท ำชุดกำรเรียนกำรสอน โดยค ำนึงถึงควำมรู้พื นฐำนของ
ผู้เรียน    



  68 

   3. เขียนจุดประสงค์ในกำรเรียนกำรสอน กำรเขียนจุดประสงค์ควรเขียนเป็นลักษณะ 
จุดประสงค์เฉพำะหรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนทรำบจุดประสงค์ว่ำเมื่อ
ศึกษำชุดกำรเรียนกำรสอนจบแล้ว ผู้เรียนจะต้องมีควำมสำมำรถอย่ำงไร    
   4. สร้ำงแบบทดสอบ กำรสร้ำงแบบทดสอบมี 3 แบบคือ    
    4.1 แบบทดสอบวัดพื นควำมรู้เดิมของผู้เรียน เพื่อดูว่ำผู้เรียนมีควำมรู้
พื นฐำนก่อนท่ีจะมำเรียนเพียงพอหรือไม่ เมื่อทดสอบแล้วถ้ำผู้เรียนมีควำมรู้พื นฐำนไม่เพียงพอ ผู้สอน
ควรแนะน ำให้ ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ โดยวิธีใด เป็นต้น หรือผู้สอนอธิบำยควำมรู้
เพิ่มเติมแก่ผู้เรียน ในเรื่องนั น ๆ         
    4.2 แบบทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ของผู้เรียนหลังจำกผู้เรียนเรียนจบในแต่ละ
เนื อหำย่อย  
    4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียน ใช้ประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน หลังจำกกำรศึกษำชุดกำรเรียนกำรสอนจบแล้ว  
  5. จัดท ำชุดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย      
     5.1 บัตรค ำส่ัง        
     5.2 บัตรปฏิบัติกำร และบัตรเฉลย (ถ้ำมี)     
     5.3 บัตรเนื อหำ        
     5.4 บัตรฝึกหัด และบัตรเฉลยแบบฝึกหัด     
     5.5 บัตรทดสอบ และบัตรเฉลยแบบทดสอบ    
   6. วำงแผนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ผู้สอนเตรียมออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอนโดยมีหลักกำรส ำคัญ คือ         
     6.1 ผู้เรียนมีบทบำทส ำคัญในกำรท ำกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นผู้เพียง
คอยชี แนะและควบคุมกำรเรียนกำรสอน        
     6.2 เลือกกิจกรรมหลำกหลำยท่ีเหมำะสมกับชุดกำรเรียนกำรสอน  
     6.3 ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนผู้ด้วยกำรคิดอย่ำงหลำกหลำย เช่น คิดวิเครำะห์ 
คิดแก้ปัญหำ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดสร้ำงสรรค์ เป็นต้น      
     6.4 มีกิจกรรมท่ีฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น   
   7. กำรรวบรวมและจัดท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน ส่ือกำรเรียนกำรสอนมีควำมส ำคัญต่อ
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ส่ือกำรเรียนกำรสอนบำงชนิดอำจมีผู้จัดท ำไว้แล้ว ผู้สอนอำจน ำมำปรับปรุง  
ดัดแปลงใหม่ให้สอดคล้องกับเนื อหำสำระและจุดประสงค์ท่ีต้องกำรสอน ในกรณีท่ีไม่มีส่ือท่ีตรงตำม 
จุดประสงค์ท่ีจะสอน ครูผู้สอนต้องสร้ำงส่ือกำรเรียนกำรสอนใหม่ซึ่งต้องใช้เวลำมำก 
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   Kemp and Deane (1985: 10) ได้เสนอขั นตอนวิธีกำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ไว้ ดังนี กำรน ำ
เทคโนโลยีทำงกำรสอนมำใช้ในกำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้เกิดผลส ำเร็จในกำรเรียนรู้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ หรือเพื่อแก้ปัญหำในกำรเรียนกำรสอน ย่อมต้องมีกำรวำงแผน อย่ำงเป็นระบบเพื่อ
กำรออกแบบกำรสอนขึ นมำ โดยกระบวนกำรออกแบบกำรสอนจะประกอบไปด้วยหลักฐำน พื นฐำน 
4 ประกำร คือ             
    1. ผู้เรียน โดยพิจำรณำจำกลักษณะของผู้เรียนเพื่อกำรออกแบบโปรแกรมกำรสอน
อย่ำงเหมำะสม           
    2. วัตถุประสงค์ โดยตั งวัตถุประสงค์ว่ำต้องกำรจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ส่ิงใดบ้ำงในกำร
สอนนั น    
    3. วิธีกำรและกิจกรรม โดยก ำหนดวิธีกำรกิจกรรมในกำรเรียนรู้ว่ำควรมีอะไรบ้ำง 
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้เร็วที่สุด        
    4. กำรประเมินผล โดยก ำหนดวิธีกำรประเมินผล เพื่อตัดสินกำรเรียนรู้นั นประสบ
ควำมส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยหรือไม่   
  จำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับขั นตอนกำรสร้ำงและพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ 
ผู้วิจัยได้สังเครำะห์เป็นขั นตอนกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ ดังนี       
    1. ขั นวำงแผนเพื่อศึกษำรำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง ได้แก่ ศึกษำ
แนวคิด ทฤษฎีงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกำรเรียนรู้ ศึกษำหลักสูตรโรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม
รำยวิชำชุมชนน่ำอยู่ ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 เรื่องท่ี 1 เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด (สำระภูมิศำสตร์)  
เรื่องท่ี2 เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด (สำระประวัติศำสตร์) เรื่องท่ี 3 เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอด 
ล่ ำซ ำ (สำระเศรษฐศำสตร์) เรื่องท่ี 4 วิถีคน วิถีถ่ินสำมร้อยยอด (สำระหน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ
กำรด ำเนินชีวิตในสังคม) เรื่องท่ี 5สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด (สำระศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม)
วิเครำะห์เนื อหำเพื่อก ำหนดหมวดหมู่เนื อหำเป็นชุดกำรเรียนรู้     
    2. ขั นด ำเนินกำร เพื่อสร้ำงและหำประสิทธิภำพ กำรหำประสิทธิภำพของชุดกำร
เรียนรู้  มีขั นตอนในกำรปฏิบัติและเกณฑ์ในกำรประเมินประสิทธิภำพนั นผู้วิจัยก ำหนดเกณฑ์
มำตรฐำน ประสิทธิภำพ 80/80 และมีขั นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี      
     2.1 จัดหมวดหมู่เนื อหำท่ีใช้ในแต่ละชุดกำรเรียนรู้    
     2.2 ก ำหนดจุดมุ่งหมำยของชุดกำรเรียนรู้ วิเครำะห์จำกผลกำรเรียนรู้  
     2.3 ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
                                    ของชุดกำรเรียนรู้      
     2.4 ผลิตส่ือกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรม    
     2.5 ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินกิจกรรม และใบกิจกรรม   
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   3. ขั นกำรน ำไปทดลองใช้จริง  น ำชุดกำรเรียนรู้ ท่ีสร้ำงขึ นทดลองใช้ เพื่ อหำ
ประสิทธิภำพ ตำมขั นตอน         
   4. ขั นกำรประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกำรเรียนรู้ จำกกำรทดลองใช้ชุดกำรเรียนรู้น ำ  
ผลกำรทดลองใช้และกำรเก็บคะแนน วิเครำะห์ผลกำรสอบเพื่อหำประสิทธิภำพ ประเมินว่ำนักเรียน 
เกิดควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยหรือไม่      
  จำกวิธีกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ของนักกำรศึกษำ ผู้วิจัยสำมำรถสรุปได้ว่ำกำรสร้ำงชุดกำร
เรียนรู้มีขั นตอน กระบวนกำร ท่ีจัดไว้อย่ำงมีระบบผู้สร้ำงชุดกำรเรียนรู้ต้องกำรศึกษำ วำงแผน 
กำรด ำเนินกำรอย่ำงละเอียด รวมทั งกำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ ซึ่งในกำรวิจัยครั งนี ผู้วิจัย
ได้บูรณำกำรวิธีกำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ของนักกำรศึกษำน ำมำใช้สร้ำงชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ 
สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม  
 
 กำรหำประสิทธิภำพชุดกำรเรียนรู้  
 กำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้เป็นขั นตอนท่ีจะท ำให้ทรำบว่ำชุดกำรเรียนรู้ท่ีผลิต
ขึ นมำนั นมีประสิทธิภำพหรือควำมเช่ือมั่นมำกน้อยเพียงใด เมื่อสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ส ำเร็จส่ิงส ำคัญท่ีมี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในขั นตอนต่อไป คือ กำรน ำชุดกำรเรียนรู้นั นไปทดสอบหำค่ำประสิทธิภำพ เพื่อ
เป็นกำรยืนยันว่ำชุดกำรเรียนรู้นั นมีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและน ำชุดกำรเรียนรู้ท่ี
สร้ำงไปหำประสิทธิภำพและปรับปรุงแก้ไข       
 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (2540: 494-500) กล่ำวว่ำกำรหำประสิทธิภำพของ 
ชุดกิจกรรม เป็นกำรน ำชุดกิจกรรมท่ีผลิตขึ นเป็นต้นแบบ (Prototype) ไปทดลองใช้ (Try out)  
ตำมขั นตอนท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละระบบ เพื่อปรับปรุงให้เกิดผลตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด แล้วจึงน ำไป
ทดลอง สอนจริง แล้วน ำผลท่ีได้มำปรับปรุงแก้ไขอีกครั ง ก่อนท่ีจะผลิตออกมำเป็นจ ำนวนมำกกำรน ำ
ชุดกิจกรรมท่ีได้ทดลองใช้และปรับปรุงแล้วไปสอนจริงในชั นเรียน ซึ่งประสิทธิภำพเกณฑ์ท่ีก ำหนดควร
มีลักษณะ ดังนี            
   1. ก ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภำพ กำรก ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภำพโดยใช้มำตรฐำน 
ในกำรตั งเกณฑ์ประสิทธิภำพในท่ีนี  หมำยถึง กำรก ำหนดค่ำของ E1/E2 ว่ำควรมีค่ำเท่ำใดส ำหรับ
เกณฑ์กำรหำประสิทธิภำพท่ีตั งขึ น มีดังนี         
    E1 หมำยถึง คะแนนท่ีได้จำกผลกำรท ำกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดต่ำง ๆ 
ในช่วงของกำรใช้ชุดกิจกรรม         
    E2 หมำยถึง คะแนนท่ีผู้เรียนท ำได้จำกกำรทดสอบหลังเรียน เป็นกำร
ตรวจสอบว่ำ ชุดกิจกรรมท่ีได้พัฒนำขึ นมำนี มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ท่ีตั งไว้ 
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    โดยปกติแล้วกำรก ำหนดเกณฑ์  E1/E2 ขึ นอยู่กับเนื อหำหำกเนื อหำเป็นควำมรู้
ควำมจ ำ มักก ำหนดเกณฑ์ไว้ท่ี 80/80, 85/85 และ 90/90 ส่วนเนื อหำท่ีเน้นทักษะมักก ำหนดต่ ำกว่ำ 
เช่น 75/75 อย่ำงไรก็ตำมไม่ควรก ำหนดต่ ำกว่ำนี  เพรำะก ำหนดไว้เท่ำใดมักจะได้ผลเท่ำนั น 
   2. วิธีกำรประเมินประสิทธิภำพของชุดกิจกรรมท ำได้ 2 วิธีดังนี    
    2.1 ประเมินโดยอำศัยเกณฑ์ กำรประเมินประสิทธิภำพของชุดกิจกรรมเป็น 
กำรตรวจสอบหรือประเมินประสิทธิภำพของชุดกิจกรรมท่ีนิยมประเมินจะเป็นชุดกิจกรรมส ำหรับกลุ่ม 
กิจกรรมหรือชุดกิจกรรมท่ีใช้ในศูนย์กำรเรียน โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำน (90/90 standard) เป็นเกณฑ์ 
63 มำตรฐำน 80/80 ส ำหรับเนื อหำท่ีเป็นทักษะ ควำมหมำยของตัวเลขและเกณฑ์มำตรฐำนดังกล่ำว 
มีควำมหมำยดังนี  คือ 90 ตัวแรก หมำยถึง ค่ำร้อยละของประสิทธิ์ภำพในด้ำนกระบวนกำร  ของชุด
กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยผลของกำรปฏิบัติภำรกิจต่ำง ๆ เช่น งำนและแบบฝึกของผู้เรียน โดยน ำ
คะแนนท่ีได้จำกกำรวัดผลภำรกิจทั งหลำย ทั งรำยบุคคลและกลุ่มย่อยทุกชิ นมำรวมกัน และค ำนวณหำ 
ค่ำร้อยละเฉล่ีย ส่วน 90 ตัวหลัง หมำยถึง คะแนนจำกกำรทดสอบหลังเรียน  (Post-test) ของผู้เรียน
ทุกคนน ำมำค ำนวณหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ก็จะได้ค่ำตัวเลขทั งสอง เพื่อน ำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มำตรฐำนต่อไป       
    2.2 ประเมินโดยไม่ได้ตั งเกณฑ์ไว้ ล่วงหน้ำ เป็นกำรประเมินด้วยกำร
เปรียบเทียบ ผลกำรสอบของผู้เรียนภำยหลังจำกท่ีเรียนจำกชุดกิจกรรม (Post-test) นั นแล้วว่ำสูง
กว่ำก่อนเรียน (Pre-test) อย่ำงมีนัยส ำคัญหรือไม่ หำกผลกำรเปรียบเทียบพบว่ำผู้เรียนได้คะแนน
สอบหลังเรียนสูง กว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญก็แสดงว่ำชุดกิจกรรมนั นมีประสิทธิภำพ  
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556: 7-9) ได้กล่ำวถึงกำรก ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้
ด้วยตนเองนิยมตั งไว้ 90/90 ส ำหรับเนื อหำท่ีเป็นควำมรู้ควำมจ ำ และไม่ต่ ำกว่ำ 80/80 ส ำหรับ 
เนื อหำท่ีเป็นทักษะหรือเจตคติ เพรำะกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไม่สำมำรถเปล่ียนหรือวัดทันที 
ท่ีเรียนเสร็จ 90 หรือ 80 ตัวแรก หมำยถึง จ ำนวนร้อยละของคะแนนเฉล่ียของข้อสอบจำกแบบฝึกหัด
ระหว่ำงเรียนในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทั งหมด90 หรือ 80 ตัวหลัง หมำยถึง จ ำนวนร้อยละ
ของคะแนนเฉล่ียของข้อสอบจำก แบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนทั งหมด กำรทดสอบหำประสิทธิภำพอำศัยกำรทดลองโดยด ำเนินกำรซึ่งมีขั นตอนดังนี    
   1. แบบ (1:1) น ำชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองไปทดลองกับผู้เรียน 1-2 คน ซึ่งมีระดับ
ควำมรู้ ต่ำงกัน น ำมำค ำนวณหำค่ำประสิทธิภำพ แล้วปรับปรุงแก้ไขให้ดีขั น 
   2. แบบกลุ่ม (1:10) น ำชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียน 6-10 คน ท่ีมีควำมรู้คละกัน น ำผลมำค ำนวณหำค่ำประสิทธิภำพเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ น 
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   3. แบบภำคสนำม (1: 100) น ำชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลอง ใช้กับผู้เรียน 30-100 คน น ำมำค ำนวณหำค่ำประสิทธิภำพเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ น 
หำกกำรทดลอง ภำคสนำมให้ค่ำ E1 และ E2 ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีตั งไว้ จะต้องปรับปรุงชุดกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองและท ำกำรหำประสิทธิภำพซ  ำอีกในกรณีท่ีประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนท่ีสร้ำงขึ นไม่ถึงเกณฑ์
ท่ีตั งไว้เนื่องจำกตัวแปร ท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น สภำพห้องเรียน ควำมพร้อมของผู้เรียน บทบำทและ
ควำมช ำนำญในกำรใช้  ชุดกำรเรียนรู้ของผู้สอน อำจอนุโลมให้มีระดับควำมผิดพลำดต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
ท่ีก ำหนดไว้ประมำณ  2.5-5 เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงขึ นนั น ก ำหนด
ไว้ 3 ระดับ คือ       
    1. สูงกว่ำเกณฑ์เมื่อประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้สูงกว่ำเกณฑ์ท่ีตั งไว้มี 
ค่ำเกิน 2.5 เปอร์เซ็นต์          
    2. เท่ำกับเกณฑ์เมื่อประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้เท่ำกับหรือสูงกว่ำ
เกณฑ์ท่ีตั งไว้ แต่ไม่เกิน 2.5 เปอร์เซ็นต์        
    3. ต่ ำกว่ำเกณฑ์เมื่อประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีตั งไว้แต่
ไม่ต่ ำกว่ำ  2.5 เปอร์เซ็นต์ถือว่ำยังมีประสิทธิภำพท่ียอมรับได้     
  กำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดได้อย่ำงถูกต้องจะก่อให้เกิด 
ประโยชน์และมีคุณค่ำต่อกำรน ำชุดกำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงขึ นไปในกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่องชุมชน 
น่ำอยู่  สำมร้อยยอดมี สุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปี ท่ี 4 ครั งนี ผู้วิ จัยใช้เกณฑ์  80/80  
ในกำรหำประสิทธิภำพ สรุปได้ว่ำ กำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ต้องมีขั นตอนในกำรปฏิบัติ  
มีเกณฑ์ในกำรประเมินกำรหำประสิทธิภำพท่ีมีควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้อง และกระบวนกำร
ใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอน ดังนั นผู้วิจัยจึงก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนประสิทธิภำพ 80/80 
 

ประโยชน์ชุดกำรเรียนรู้ 
ชุดกำรเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีสำมำรถช่วยในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้เกิดควำมก้ำวหน้ำขึ น

อีกทั งยังท ำให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจในเนื อหำท่ีเรียน และท ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำยใน
กำรเรียนรู้ ซึ่งมีนักวิชำกำรได้กล่ำวถึง ประโยชน์ของชุดกำรเรียนรู้ไว้หลำกหลำย ดังนี  
 สมพิศ กอบจิตติ (2548: 65-66) ได้กล่ำวถึงประโยชน์ของส่ือกำรเรียนรู้ว่ำส่ือกำรเรียนรู้ 
นับเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรเรียนรู้ ส่ือมีบทบำทต่อกระบวนกำรเรียนรู้ทั งในส่วนของ 
ผู้เรียนและผู้สอน ดังนี           
  1. ส่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะช่วยให้บทเรียนท่ีมี
ควำมซับซ้อนง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจง่ำยขึ นและรวดเร็ว      
  2. ส่ือช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้เรื่องไกลตัว     
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  3. ส่ือช่วยกระตุ้นและสร้ำงควำมเข้ำใจ ท ำให้กระบวนกำรเรียนรู้น่ำสนใจยิ่งขึ นไม่น่ำ
เบ่ือหน่ำย 

4. ส่ือสำมำรถตอบสนองควำมแตกต่ำงของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี ผู้เรียนสำมำรถ
เรียนรู้ ได้ดีจำกส่ิงท่ีเหมำะสมกับควำมเข้ำใจ สติปัญญำและวิธีกำรของผู้เรียน    
  5. ส่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
  6. ส่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง สร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน
ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้       
 นุชนำถ สอนสง (2549: 63) กล่ำวถึงคุณค่ำของชุดกำรเรียนรู้ไว้ดังนี     
  1. ช่วยให้กระบวนกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพ เพรำะชุดกำรเรียนรู้ผลิตขึ นมำจำกกลุ่ม
บุคคล ท่ีมีควำมช ำนำญหลำยด้ำน เป็นต้นว่ำ ครูผู้เช่ียวชำญในสำขำวิชำนั น ๆ นักโสตทัศนศึกษำได้
ร่วมกันผลิตและมีกำรทดลองจนแน่ใจว่ำมีผลดีจึงได้น ำออกมำใช้ท่ัวไป    
  2. ช่วยลดภำวะของผู้สอน เมื่อมีชุดกำรสอนส ำเร็จรูปแล้วผู้สอนจะด ำเนินกำรสอน
ตำมค ำแนะน ำท่ีบอกไว้ในชุดกำรเรียนรู้ ตำมล ำดับขั นแต่ละขั นจะมีอุปกรณ์แนะน ำท่ีบอกไว้ให้พร้อม 
ผู้สอนไม่จ ำเป็นต้องท ำใหม่หรือท ำเพิ่มสำมำรถใช้ได้ทันที      
  3. ให้ควำมรู้ในแนวเดียวกับกำรสอนเดิม เมื่อมีครูผู้สอนในวิชำเดียวกันก็อำจเกิด
ควำมแตกต่ำงกันในด้ำนประสิทธิภำพของกำรสอน กำรมีชุดกำรเรียนรู้ตัดปัญหำนี ได้ทั งหมด 
แมผู้้เรียน จะมีจ ำนวนเท่ำใดก็ช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำงดี      
   4. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมสำมำรถตำมควำมต้องกำรของตน อัตรำ
กำรเรียนของแต่ละบุคคล ชุดกำรเรียนรู้จะช่วยให้ทุกคนประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนทั งสิ น 

5. สร้ำงเสริมกำรเรียนแบบต่อเนื่อง ชุดกำรเรียนรู้จะแยกออกเป็นรำยวิชำแต่ละวิชำ
จะมีหน่วยกำรสอนเรียงตำมล ำดับ เมื่อจบแต่ละหน่วยแล้วมีโอกำสติดตำมหน่วยต่อไปได้ตำมควำม
ต้องกำรของตนจะเรียนเท่ำใดก็ได้ตำมควำมสำมำรถของผู้เรียนนั น ๆ     
  6. มีส่วนประกอบต่ำง ๆ ท่ีจะช่วยให้กำรเรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น  
 สุคนธ์ สินธพำนนท์ (2551: 21-22) กล่ำวถึงประโยชน์ของชุดกำรเรียนกำรสอน ไว้ดังนี   
  1. ผู้เรียนได้ใช้ควำมสำมำรถในกำรศึกษำควำมรู้ในชุดกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเอง 
เป็นกำรฝึกทักษะ ในกำรแสวงหำควำมรู้ ทักษะกำรอ่ำน และสรุปควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 

2. กำรท ำแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะกำรเรียนรู้ และแบบฝึกทักษะกำรคิดท้ำยชุด
กำรเรียนรู้ ท ำให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหำเป็น สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดโดย 
สมศ.     

3. ผู้เรียนมีวินัยในตนเองจำกกำรท่ีผู้เรียนท ำตำมค ำส่ังในขั นตอนต่ำง ๆ ท่ีก ำหนด 
ในชุดกำรเรียนกำรสอน กำรตรวจสอบแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะกำรเรียนรู้ หรือใบงำนด้วยตนเองนั น
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ท ำให้ผู้เรียนรู้จักฝึกตนเองให้ท ำตำมกติกำ        
  4. ผู้เรียนรู้จักท ำงำนร่วมกับผู้อื่น รับฟังควำมคิดเห็นของกันและกัน เป็นกำรฝึก
ควำมเป็นประชำธิปไตย ซึ่งเป็นพื นฐำนส ำคัญของกำรอยู่ร่วมกันในสังคมประชำธิปไตย   
  5. กำรใช้ชุดกำรเรียนกำรสอนนั นสำมำรถศึกษำนอกเวลำเรียนได้ ขึ นอยู่กับกำร
ออกแบบของผู้สอนท่ีเอื อต่อกำรศึกษำด้วยตนเอง 
 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549: 32) กล่ำวถึงข้อจ ำกัดของชุดกำรเรียนกำรสอน  
  1. ผู้สอนต้องน ำวิธีกำรสอนหรือเทคนิคกำรสอนมำใช้ก่อนเริ่มบทเรียนหรือระหว่ำง 
กำรศึกษำบทเรียน มิฉะนั นแล้วผู้เรียนจะไม่บรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนด     
  2. เรื่องท่ีผู้เรียนศึกษำควำมรู้ด้วยตนเอง ควรเป็นเรื่องท่ีมีเนื อหำสำระท่ีง่ำยส ำหรับ
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง         
  3. กำรให้ผู้เรียนศึกษำชุดกำรเรียนกำรสอนนั นต้องมีบัตรงำน/ใบงำน/แบบฝึกหัด/
แบบฝึกทักษะกำรเรียนรู้ ท่ีฝึกผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเครำะห์ และควรมีเฉลยให้ผู้เรียนตรวจสอบควำมรู้
ของ ตนเอง ซึ่งถ้ำเป็นกรณีค ำถำมปลำยเปิด หรือฝึกทักษะกำรคิด จะไม่มีเฉลยท่ีชัดเจนลงไป จึงต้องมี 
แบบเฉลยท่ีหลำกหลำย   

สรุปว่ำ ประโยชน์ของชุดกำรเรียนรู้ คือ ชุดกำรเรียนรู้เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำท่ีมีควำมเหมำะสมท่ีจะน ำไปใช้ในกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ 
ส่งเสริมผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองตำมควำมสำมำรถและควำมสนใจ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 
ตลอดจนกำรแก้ปัญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล แก้ปัญหำกำรขำดแคลนครู จึงส่งผลให้กำรเรียน
กำรสอนมีประสิทธิภำพมำกขึ น ส่วนข้อจ ำกัดของชุดกำรเรียนกำรสอน คือ ในกำรเรียนกำรสอนด้วย
ชุดกำรเรียนรู้ผู้สอนต้องมีกำรวำงแผนเตรียมควำมพร้อมทั งเนื อหำสำระและชุดแบบฝึกหัดให้มีควำม
เหมำะสมต่อผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมจุดประสงค์ท่ีตั งไว้ 
 
5. งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับชุดกำรเรียนรู้ 

งำนวิจัยภำยในประเทศ 
ทหัยรัตน์  อันดี (2543: 143) ได้พัฒนำชุดกำรเรียนรู้เพื่อถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น ส ำหรับ

นักเรียนประถมศึกษำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) นักเรียน ครู และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในท้องถิ่นต้องกำรให้มี
กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้เพื่อถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ 2) ชุดกำร
เรียนรู้เพื่อถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ มีเนื อหำ 5 เรื่อง คือ เรื่องประวัติ
ควำมเป็นมำของอ ำเภอสวนผึ ง เรื่องประเพณีท่ีส ำคัญ เรื่องบุคคลส ำคัญ เรื่องทรัพยำกรทำงธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม และเรื่องแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคัญ ชุดกำรเรียนรู้แต่ละเรื่องมีองค์ประกอบ คือ ค ำน ำ 
วัตถุประสงค์ คู่มือครู คู่มือนักเรียน และหนังสืออ่ำนเพิ่มเติม ซึ่งชุดกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพ 
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ตำมเกณฑ์ 80/80 3) ครูและผู้รู้ในท้องถิ่นร่วมกันในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้
เรื่องภูมิปัญญำท้องถิ่น จำกกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองโดยกำรศึกษำในห้องเรียน และจำกสภำพ
จริงของชุมชน 4) นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นโดยก่อนและหลังกำรใช้ 
ชุดกำรเรียนรู้แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้มีคะแนน
สูงกว่ำก่อนกำรใช้นักเรียนมีควำมคิดเห็นท่ีดีต่อชุดกำรเรียนรู้ เพื่อถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองสำมำรถค้นคว้ำหำค ำตอบและน ำมำพัฒนำเป็น
ผลงำนได้และควรมีกำรปรับปรุงเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีมีจ ำนวนมำกกว่ำเวลำท่ีก ำหนด
ไว้ให้มีควำมสมดุล สอดคล้องกัน 

อัมพร เต็มดี (2545: 148) ได้พัฒนำชุดกำรเรียนรู้เรื่อง กำรอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
ส ำหรับนักเรียนชั นประถมศึกษำ อ ำเภอสวนผึ ง จังหวัดรำชบุรี ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) นักเรียน ครู และ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนต้องกำรให้มีกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้เรื่องกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว  
ในชุมชนส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอสวนผึ ง จังหวัดรำชบุรี โดยให้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
จำกแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชนและผู้รู้ในท้องถิ่น 2) ชุดกำรเรียนรู้เรื่องกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว 
ในชุมชนส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอสวนผึ ง จังหวัดรำชบุรี  ประกอบด้วย ค ำน ำ 
วัตถุประสงค์ คู่มือครู คู่มือนักเรียน และส่ือประกอบกำรใช้ชุดกำรเรียน ซึ่งชุดกำรเรียนรู้มี
ประสิทธิภำพ 80.10/80.25 3) ครูผู้รู้ในท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียวร่วมกันในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนด้วย
กำรศึกษำจำกแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชนและจำกกำรปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว  
4) นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนก่อนและหลังกำรใช้ชุด
กำรเรียนรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี ระดับ 0.05 โดยหลังกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้มีคะแนน
สูงกว่ำก่อนกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ นักเรียนมีควำมคิดเห็นท่ีดีต่อชุดกำรเรียนรู้เรื่องกำรอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชนรู้สึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนมำกขึ น และนักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรท ำ
ชิ นงำน ได้แก่ ปริศนำอักษรไขว้ หนังสือเล่มเล็ก ภำพวำดประกอบค ำบรรยำย โครงงำน ป้ำยนิเทศ 
และแผ่นพับ อยู่ในระดับดี 

ปัญญำ รุ่งเรือง (2551: 103) ได้ศึกษำผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศำสตร์ประเทศไทยโดยใช้
วิธีกำรสอนท่ีใช้ชุดกำรเรียนรู้กับกำรสอนปกติ ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศำสตร์ประเทศไทย โดยใช้วิธีสอนท่ีใช้ชุดกำรเรียนรู้กับวิธีสอนแบบปกติ
ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีสร้ำงขึ นมีประสิทธิภำพ 81.22/80.26 สูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 
ผลกำรศึกษำผลกำรเรียนรู้หลังเรียน เรื่อง ภูมิศำสตร์ประเทศไทยสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดผลกำร
เปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้ท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใช้ชุดกำรเรียนรู้กับวิธีสอนแบบปกติ พบว่ำ 
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ผลกำรเรียนรู้จำกวิธีสอนทั งสองวิธีมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05  
ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีสอนท่ีใช้ชุดกำรเรียนรู้ในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก 

วัฒ นำ เจริญ ผล (2551: 136) ได้พัฒ นำชุดกำรเรียนรู้  เรื่อง กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม รหัส ส33101 ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียน
ด่ำนแม่ค ำมันพิทยำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง  
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 มีประสิทธิภำพ 87.11/87.93 แสดงว่ำ ชุด
กำรเรียนรู้ เรื่อง กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยท่ีสร้ำงขึ นมีประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
80/80 2) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 34.85 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.13 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงเกณฑ์กับคะแนนทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนพบว่ำคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มท่ีก ำหนด
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง  
กำรปกครองระบอบประชำธิป ไตย วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รหัส ส33101  
ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 อยู่ในระดับดีมำก 

พนำรัตน์  ศรีปัญญำกร (2553: 109) ได้พัฒนำชุดกำรเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับ
ผู้เรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น ผู้วิจัยมีขั นตอนในกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ ดังนี  1) ศึกษำข้อมูลพื นฐำน
ในกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ 2) พัฒนำและหำประสิทธิภำพชุดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 
80/80 3) ทดลองใช้ชุดกำรเรียนรู้ 4) ประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกำรเรียนรู้ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่ำ ชุดกำรเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพี ยงส ำหรับผู้เรียนชั นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ควรใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย มีตัวอย่ำงกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ชุดกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพ 
81.33/86.11 และนักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น ก่อนและหลังใช้ชุดกำรเรียนรู้แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังใช้ชุดกำรเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลกำรเรียนรู้สูงกว่ำก่อนกำรใช้ชุด
กำรเรียนรู้ ผู้เรียนมีควำมคิดเห็นต่อชุดกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่ำงมำก 

ปุณณภำ พลเยี่ยม (2554: 90) ได้พัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ผลกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง 
กรุงสุโขทัย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 1 กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำประสิทธิภำพชุดกำรเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษำดัชนีประสิทธิผลของชุดกำรเรียนรู้ 
และ 4) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกำรเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ ผลกำรวิจัย พบว่ำ1) ชุด
กำรเรียนรู้ เรื่อง กรุงสุโขทัย กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 มีประสิทธิภำพ 83.87/82.67 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดคือ 80/80 เป็นไปตำมท่ีตั ง
ไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง กรุงสุโขทัย กลุ่มสำระ



  77 

กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังเรียน มีค่ำสูง
กว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 

ทวิช  ลักษณ์สง่ำ (2556: 176) ได้ศึกษำผลกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง หลักสูตรรำยวิชำ
เพิ่มเติมกำรศึกษำท้องถิ่น ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 พบว่ำ นักเรียนมีผลกำรเรียนรู้
กำรศึกษำท้องถิ่นก่อนและหลังใช้ชุดกำรเรียนรู้แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
นักเรียนมีควำมสำรถในกำรศึกษำท้องถิ่นและนักเรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น โดยนักเรียนเห็นว่ำ
ท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษำและมีคนในท้องถิ่นให้ควำมรู้ 

มยุรี เจริญศิริ (2557: 80) ได้พัฒนำชุดกำรเรียนรู้และกำรเคล่ือนท่ีเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ชุดกำรเรียนรู้ท่ี
พัฒนำขึ นมีองค์ประกอบดังนี  คู่มือนักเรียน คู่มือครู ปก ค ำน ำ สำรบัญ ค ำชี แจง วัตถุประสงค์/
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี วัดใบควำมรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกณฑ์กำรวัดและ
ประเมินผล และชุดกำรเรียนรู้ท่ีพัฒนำขึ นมีประสิทธิภำพ ทั งนี อำจเป็นเพรำะว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้โดย
ใช้ชุดกำรเรียนรู้เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส ำคัญ โดยให้นักเรียนได้
เรียนรู้จำกชุดกำรเรียนรู้โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือ เป็นกำรฝึกให้ นักเรียนได้
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
 

งำนวิจัยต่ำงประเทศ  
 Langstaff (1972: 1556-A) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำและประเมินชุดกำรสอนเพื่อเรียน
ด้วยตนเอง ส ำหรับกำรฝึกหัดครูของนักศึกษำและครูประจ ำมหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนียใต้พบว่ำ กำร
เรียนจำกชุดกำรสอนท ำให้ผลกำรเรียนดีขึ น ช่วยส่งเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และท ำให้
กระบวนกำรเรียนเป็นระบบกว่ำเดิม 

Meek (1972: 4295 – 4296) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องกำรเปรียบเทียบวิธีกำรสอนแบบใช้ชุดกำร
เรียนกับวิธีสอนแบบธรรมดำ  ผลกำรวิจัยพบว่ำ  วิธีสอนโดยใช้ชุดกำรเรียนมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ
กำรสอนด้วยวิธีสอนธรรมดำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 และผู้วิจัยส ำรวจควำมคิดเห็นของ 
ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มทดลองทุกคน โดยท ำกำรส ำรวจทั งก่อนและหลังกำรทดลอง  ผลกำรวิเครำะห์ชี ให้เห็น
ว่ำทุกคนมีพัฒนำกำรทำงเจตคติท่ีดีต่อกำรสอน  โดยใช้ชุดกำรเรียนเพิ่มขึ นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  จึงสรุป
ได้ว่ำกำรสอนโดยใช้ชุดกำรเรียนจะดีกว่ำกำรสอนแบบธรรมดำ 
          McDonald (1973: 1590-1591A) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำและประเมินผลชุดกำร
สอนแบบใช้ส่ือประสมเพื่อเรียนด้วยตนเอง ส ำหรับใช้สอนซ่อมเสริมภำษำอังกฤษในวิทยำลัยชุมชน
แถบชำนเมือง ในภำคใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พบว่ำ กลุ่มท่ีเรียนจำกชุดกำรสอนประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรเรียนดีขึ น และมีทัศนคติท่ีดีต่อชุดกำรสอนด้วย  
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Brawley (1975: 4280 - A) ได้ท ำกำรศึกษำประสิทธิภำพกำรใช้ชุดกำรเรียนแบบส่ือประสม  
สอนเรื่องกำรบอกเวลำกับเด็กท่ีเรียนช้ำ  กลุ่มตัวอย่ำงได้จำกกำรสุ่มเด็กท่ีเรียนช้ำ โดยกำรทดสอบ
เรื่อง  Time  Appreciation  test,  Stanford  Achievement  Test  for  Primary  Level  มำใช้  
Pre - test  และ  Post – test  ผลปรำกฏว่ำ  กลุ่มทดลองท่ีใช้ชุดกำรเรียนบอกเวลำต่อเนื่องของ 
บรอว์เวย์ (Brawley’s  Experimental  Sequence  On  Time  Telling)  ซึ่งประกอบด้วย ชุด
อุปกรณ์และส่ือกำรสอน 12 ชุด  ใช้เวลำสอน 15 วัน  มีผลกำรเรียนดีกว่ำกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้ใช้ 
ชุดกำรเรียน 

Edwards (1975: 43) ได้กล่ำวถึงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยอิลลินอยส์ท่ีท ำกำรเปรียบเทียบ
ผลกำรเรียนในเรื่อง “ประสบกำรณ์ในกำรสอนแบบจุลภำค”  โดยใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเองและได้รับ
ค ำแนะน ำจำกครู  กับกำรใช้ชุดกำรเรียนด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้แนะน ำ  กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยจ ำนวน 50  คน แบ่งกลุ่มละ 25  คน  ผลกำรทดลองปรำกฏว่ำทั ง  2  กลุ่ม มีผล
กำรเรียนไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ จำกกำรวิจัยนี แสดงให้เห็นว่ำกำรเรียนด้วยตนเอง  
ไม่จ ำเป็นต้องอำศัยผู้แนะน ำ ถ้ำชุดกำรเรียนนั นได้สร้ำงขึ นอย่ำงถูกต้องตำมกระบวนกำรแล้ว    
ผู้เรียนจะสำมำรถเรียนด้วยตนเองได้ผลดีเช่นกัน 

Stone (1975: 690-A) ได้ศึกษำผลกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ตำมเอกภำพ โดยใช้ชุดกำรสอน
กับนักเรียนระดับ 7 และ 8 จ ำนวน 34 คน พบว่ำ นักเรียนระดับ 7 ท่ีเรียนด้วยชุดกำรสอนมีควำมรู้
ทำงคณิตศำสตร์ดีกว่ำนักเรียนระดับเดียวกันท่ีเรียนแบบเดิม ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์
ของนักเรียนระดับ 7 และ 8 ซึ่งเรียนจำกชุดกำรสอนไม่แตกต่ำงจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ
คณิตศำสตร์ในห้องเรียนแบบธรรมดำ 

Anderson (1982: 42) ได้สร้ำงชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อหำประสิทธิภำพท่ีตั งไว้และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ ในระดับประถมศึกษำ โดยใช้ชุดกำรเรียนด้วย
ตนเองกับกำรสอนแบบบรรยำย ผลกำรวิจัยพบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกกลุ่มท่ีสอน
โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ กำรวำงแผนกำรสอนและวิธีสอน แต่ไม่มีควำมแตกต่ำงกันด้ำนทัศนคติท่ีมีต่อวิชำ
สังคมศึกษำ และผู้เรียนโดยมำกชอบชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

Vivas (1985: 603) ได้ท ำกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรออกแบบพัฒนำและประเมินค่ำของกำรรับรู้
ทำงควำมคิดของนักเรียนเกรด  1  ในประเทศเวเนซูเอล่ำ โดยใช้ชุดกำรสอนจำกกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำทักษะทั ง 5 ด้ำน คือ ด้ำนควำมคิด ด้ำนควำมพร้อมในกำรเรียนด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ด้ำนเชำว์ปัญญำ และกำรปรับตัวทำงสังคม กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนเกรด 1 จำกโรงเรียน
เรนีส์กัวเนียร์ เขตรัฐมิลินด้ำ ประเทศเวเนซูเอล่ำ จ ำนวน 214 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 3 ห้องเรียน 
จ ำนวน 114 คน ได้รับกำรสอนโดยกลุ่มควบคุม 3 ห้องเรียน จ ำนวน 100  คน ได้รับกำรสอนปกติ  
ผลกำรวิจัยพบว่ำนักเรียนท่ีได้รับกำรสอน โดยใช้ชุดกำรสอนท่ีศึกษำเกี่ยวกับควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำ
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ทักษะ 5 ด้ำน คือ  ด้ำนควำมคิด ด้ำนควำมพร้อมในกำรเรียน ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ ด้ำนเชำว์
ปัญญำ และกำรปรับตัวทำงสังคมมีควำมสำมำรถเพิ่มขึ นสูงกว่ำนักเรียนท่ีได้รับกำรสอนแบบปกติ 

Wilson (1989: 416) ได้ท ำกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลกำรใช้ชุดกำรสอนของครูเพื่อ
แก้ปัญหำในกำรเรียนของเด็กเรียนช้ำด้ำนคณิตศำสตร์เกี่ยวกับ กำรบวก กำรลบ ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
ครูผู้สอนยอมรับว่ำกำรใช้ชุดกำรสอนมีผลดีมำกกว่ำกำรสอนตำมปกติ อันเป็นวิธีกำรหนึ่งท่ีช่วยให้ครู
สำมำรถแก้ปัญหำท่ีอยู่ในหลักสูตรคณิตศำสตร์ส ำหรับเด็กเรียนช้ำ 
            จำกผลกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัย ท ำให้ผู้วิจัยเห็นว่ำชุดกำรเรียนรู้เป็นนวัตกรรมของส่ือ 
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถสร้ำงขึ นเพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในชั นเรียน 
ประกอบด้วยส่ือประสมหลำย ๆ อย่ำงท่ีมีควำมสอดคล้องกับเนื อหำ วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ กิจกรรม
ท่ีหลำกหลำย เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง โดยครูจะเป็นผู้คอยให้ค ำแนะน ำและคอย
ช่วยเหลือ จนผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้ ขั นตอนท่ีส ำคัญของกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้
ประกอบด้วย 4 ขั นตอนใหญ่ ๆ คือ 1) กำรศึกษำข้อมูลพื นฐำน 2) กำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้และหำ
ประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ 3) กำรทดลองใช้ชุดกำรเรียนรู้ 4) กำรประเมินและปรับปรุงแก้ไข 
ชุดกำรเรียนรู้ เมื่อสร้ำงชุดกำรเรียนรู้เรียบร้อยแล้วต้องน ำไปหำประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80  
 จำกกำรศึกษำงำนวิจัยทั งในประเทศและต่ำงประเทศ พบว่ำชุดกำรเรียนรู้เป็นส่ือกำรเรียน
กำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพท่ีส่งผลให้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนท่ีสูงขึ น และ
เหมำะสมท่ีจะน ำมำใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้
ศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
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บทที่ 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียน

ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ครั งนี เป็นลักษณะของกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development: 
R&D) ใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (The One Group Pretest 
Posttest Design) โดยใช้นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียน
สำมร้อยยอดวิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 10 ผู้วิจัยได้ก ำหนดขั นตอน
ด ำเนินกำรวิจัยไว้ 4 ขั นตอนดังนี  

 

กำรด ำเนินกำรวิจัย 
ขั นตอนท่ี 1 กำรวิจัย (Research): เป็นกำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย โดยกำรศึกษำเอกสำร

ต ำรำ วรรณกรรม งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกำรเรียนรู้  
ขั นตอนท่ี 2 กำรพัฒนำ (Development): กำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ 

เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 เป็นขั นตอนท่ีผู้วิจัยทดลอง
ใช้เครื่องมือท่ีพัฒนำขึ นในตอนท่ี 1 น ำไปหำประสิทธิภำพแบบรำยบุคคล (One to one Tryout) 
แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) และปรับปรุงแก้ไข 

ขั นตอนท่ี  3 กำรวิ จัย  (Research) กำรทดลองใช้ ชุดกำรเรียนรู้  เรื่อง  ชุมชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข ท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ นมำใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง 

ขั นตอนท่ี 4 กำรพัฒนำ (Development) เป็นขั นตอนสุดท้ำยของกำรวิจัยในครั งนี เป็น 
กำรประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชุดกำรเรียนรู้ เรื่องชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข เป็นขั นตอนเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ ตรวจสอบควำมถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตำมท่ี
คณะกรรมกำรวิทยำนิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์และรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับร่ำง เพื่อขออนุมัติ
โครงกำรวิจัย ปรับปรุงแก้ไขตำมท่ีคณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์และรำยงำน
ผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ประชำกร 

     ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอด
วิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 10 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำนวน 6 ห้องเรียน รวมทั งสิ น 273 คน 



  81 

กลุ่มตัวอย่ำง 
   กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 โรงเรียนสำมร้อย

ยอดวิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 10 ภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำนวน 30 คน ได้จำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม 

 ตัวแปรที่ศึกษำในกำรวิจัย 
           ตัวแปรท่ีศึกษำในกำรวิจัยครั งนี ประกอบด้วย 

  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ชุดกำรเรียนรู้  เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 

  2. ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่ 
 2.1 ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
 2.2 ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้เรื่องชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
  เนื้อหำที่ใช้ในกำรท ำวิจัย 
  เนื อหำท่ีน ำมำพัฒนำเป็นชุดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำชุมชนน่ำอยู่  ส31221 ส ำหรับนักเรียน 
ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 เรื่องชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข จ ำนวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี  

เรื่องท่ี 1 เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด (สำระภูมิศำสตร์) 
เรื่องท่ี 2 เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด (สำระประวัติศำสตร์) 
เรื่องท่ี 3 เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ (สำระเศรษฐศำสตร์) 

 เรื่องท่ี 4 วิถีคน วิถีถิ่นสำมร้อยยอด (สำระหน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิต 
ในสังคม) 

เรื่องท่ี 5 สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด (สำระศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม)  
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย  

           ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 โดยใช้เวลำในกำร
ทดลอง 5 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3 ช่ัวโมง รวมระยะเวลำ 15 ช่ัวโมง 
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แบบแผนกำรวิจัย 
 กำรวิจัยครั งนี เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) โดยใช้แบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน One – Group Pretest – Posttest Design (Tuckman, 
1999: 159-160) รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 2 
 

ตำรำงท่ี 2  แบบแผนกำรวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design 
 

ทดสอบก่อนใช้ชุดกำรเรียนรู้ ทดลอง ทดสอบหลังใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
T1 X T2 

 

T1 แทนกำรทดสอบก่อนกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
X   แทนกำรเรียนโดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
T2 แทนกำรทดสอบหลังเรียนโดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 
 1. ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
ซึ่งมีจ ำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

เรื่องท่ี 1 เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด (สำระภูมิศำสตร์) 
เรื่องท่ี 2 เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด (สำระประวัติศำสตร์) 
เรื่องท่ี 3 เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ (สำระเศรษฐศำสตร์) 
เรื่องท่ี 4 วิถีคน วิถีถิ่นสำมร้อยยอด (สำระหน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิต 

ในสังคม) 
เรื่องท่ี 5 สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด (สำระศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม)  

 2. แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
Posttest) ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับเดียวกัน แต่สลับข้อ แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ 
 3. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข จ ำนวน 5 แผน 
 4. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้  เรื่อง ชุมชน
น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข แบ่งเป็น 2 ตอน 
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  ตอนท่ี 1 แบบสอบถำมข้อมูลท่ัวไปเป็นค ำถำมแบบปลำยปิด แบบให้เลือกตอบมีค ำตอบท่ี
ก ำหนดให้หลำยค ำตอบ แต่เลือกเพียง 1 ค ำตอบ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกำรสอนโดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง 
ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมจ ำนวน 1 ข้อ เป็นค ำถำมแบบ
ปลำยเปิด 
 
กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 กำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียน
ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม มีกำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ ดังนี  
 1. กำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
     วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงและหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่   
สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข โดยวำงแผนและ
ก ำหนดขั นตอนในกำรสร้ำง ดังนี  

    1. ศึกษำเอกสำรและข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้โดยวำงแผนและ
ก ำหนดขั นตอนในกำรสร้ำง ดังนี  

1.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

1.2 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขึ นพื นฐำน พุทธศักรำช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 
1.3 มำตรฐำนกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

    2. ศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรมของโรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม เพื่อทรำบขอบข่ำยเนื อหำสำระ โดยศึกษำ 
จำกค ำอธิบำยรำยวิชำ ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังของสำระกำรเรียนรู้ รหัสวิชำ ส31221 ดังตำรำงท่ี 3 
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ตำรำงท่ี 3  ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 

 
  

ชุด
ท่ี 

เร่ือง ผลกำรเรียนรู้ เนื้อหำ ชั่วโมง 
 

 
 
 
1 

 
 
 

เช็คอินถิ่น       
สำมร้อยยอด 

1. ระบุและอธิบำย ท่ี ตั งอำณำเขต 
ก ำรป ก ครอ ง ต่ ำง  ๆ  ขอ งอ ำ เภ อ 
สำมร้อยยอดได้ 

1) ท่ีตั งและอำณำเขต 
2)สภำพภูมิประเทศ 
3) สภำพภูมิอำกำศ 
4) ทรัพยำกรธรรมชำติ 
5) สถำนท่ีทรัพยำกร
ทำงธรรมชำติ 
 

 
 
 
3 2. วิ เครำะห์ควำมสัมพันธ์ ลักษณะ 

ทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินชีวิต
และทรัพยำกรธรรมชำติของอ ำเภอ 
สำมร้อยยอดได้ 
3. อธิบำยลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอำกำศและทรัพยำกร ธรรมชำติ
ของเขตอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

 
2 

 
เล่ำขำน
ต ำนำน 

สำมร้อยยอด 

1. อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

1) ประวัติควำมเป็นมำ 
2) เหตุกำรณ์ส ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ 
3) ค ำขวัญ ต้นไม้
ประจ ำจังหวัด 

 
 
3 2. วิเครำะห์เหตุกำรณ์ส ำคัญทำง

ประวัติศำสตร์ของอ ำเภอ สำมร้อยยอด
ในอดีตถึงปัจจุบันได้ 

3 เศรษฐกิจ
ยั่งยืน            

สำมร้อยยอด
ล่ ำซ ำ 

1. บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

1) อำชีพเกษตรกรรม
ชุมชนสำมร้อยยอด 
2) ควำมสัมพันธ์
ลักษณะทำงกำยภำพ 
 

 
3 

2. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะ
ทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำง
เศรษฐกิจ 

 
4 

 
วิถีคน วิถีถ่ิน 
สำมร้อยยอด 

1. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของวัฒนธรรม
กับวิถีชีวิตของกลุ่มคนในอ ำเภอสำม
ร้อยยอดได้ 

1) ประเพณี 
2) ภูมิปัญญำ 
3) วัฒนธรรม 
4) กำรตั งถิ่นฐำน 

 
 
3 

2. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของลักษณะ
ภูมิประเทศกับกำรตั งถิ่นฐำนของกลุ่ม
ชำติพันธุ์ต่ำง ๆ ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 
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ตำรำงท่ี 3  ผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข (ต่อ) 

 
    3. ศึกษำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ เพื่อศึกษำรูปแบบกำรน ำมำพัฒนำเป็น

ชุดกำรเรียนรู้ และกำรประเมินกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดเนื อหำและกำรสร้ำง 
ชุดกำรเรียนรู้ 

    4. เลือกเนื อหำท่ีจะน ำมำสอน ก ำหนดหัวข้อเรื่อง ได้แก่เรื่องท่ี 1 เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด 
(สำระภูมิศำสตร์) เรื่องท่ี 2 เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด (สำระประวัติศำสตร์) เรื่องท่ี 3 เศรษฐกิจ
ยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ (สำระเศรษฐศำสตร์) เรื่องท่ี 4 วิถีคน วิถีถิ่นสำมร้อยยอด (สำระหน้ำท่ี
พลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิตในสังคม) เรื่องท่ี 5 สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด (สำระศำสนำ 
ศีลธรรมและจริยธรรม)  

    5. วำงโครงเรื่อง จ ำนวน 5 เรื่อง เรียบเรียงข้อมูลก่อนหลัง ให้ตรงตำมผลกำรเรียนรู้ ท่ี
คำดหวัง 

    6. น ำร่ำงขอบข่ำยเนื อหำชุดกำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงขึ นไปให้อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์และ
ผู้เช่ียวชำญ ตรวจพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะเพื่อสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ตำมข้อเสนอแนะต่อไป 

    7. สร้ำงชุดกำรเรียนรู้โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี   
  7.1 ค ำน ำ 
  7.2 วัตถุประสงค์  
  7.3 ค ำชี แจงในกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
  7.4 ใบควำมรู้ส ำหรับนักเรียน  
  7.5 ใบกิจกรรม  
  7.6 แบบทดสอบ 

ชุด
ท่ี 

เร่ือง ผลกำรเรียนรู้ เนื้อหำ ชั่วโมง 
 

 
 
 
5 

 
 

สักกำระ          
พ่อปู่             

สำมร้อยยอด 

1. อ ธิ บ ำ ย ป ร ะ วั ติ ค ว ำ ม เป็ น ม ำ
ควำมส ำคัญของพิธีกรรมและโบรำณ
สถำนท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อปู่สำมร้อยยอด
ในท้องถิ่นอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

1) ศำสนสถำนท่ีส ำคัญ 
2) พิธีกรรมและ
โบรำณสถำน 
3) บุคคลส ำคัญทำง
ศำสนำ 

 
 
 
3 

2. ยกตัวอย่ำงศำสนสถำนและบุคคล
ส ำคัญทำงศำสนำของอ ำเภอสำมร้อย
ยอดได้ 

รวม 15 
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  7.7 เฉลยแบบทดสอบ 
     8. น ำชุดกำรเรียนรู้เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ท่ีสร้ำงขึ นเรียบร้อยแล้วน ำไปให้
อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ตรวจพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ จำกนั นด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้องและน ำไปให้ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบและประเมินชุดกำรเรียนรู้ ผลกำรประเมินและตรวจสอบชุด
กำรเรียนรู้ มีรำยละเอียดดังนี   
    8.1 ผลกำรประเมินและตรวจสอบชุดกำรเรียนรู้ของอำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ ผู้วิจัย 
ได้น ำชุดกำรเรียนรู้ไปให้อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ตรวจสอบควำมถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
ในกำรปรับปรุงชุดกำรเรียนรู้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์โดยผลกำรตรวจสอบคือ (1) ปรับปรุงควำมถูกต้อง
ของเนื อหำกับวัตถุประสงค์ (2) แก้ไขทำงด้ำนภำษำท่ีใช้ (3) แก้ไขรูปแบบตัวอักษรและขนำดอักษร 
ในชุดกำรเรียนรู้ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (4) เพิ่มคิวอำร์โค้ด (QR Code) ใส่เพื่อควำมน่ำสนใจในกำร
เรียนรู้เพิ่มเติมของเนื อหำ 
 8.2 ผลของกำรปรับปรุงแก้ไขชุดกำรเรียนรู้ของอำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์จำกผลกำร
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะของอำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ ผู้วิจัยได้มำด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องและเหมำะสมตำมค ำแนะน ำ ได้แก่ (1) เพิ่มเนื อหำในชุดกำรเรียนรู้ ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
ท่ีก ำหนดไว้ (2) ปรับปรุงแก้ไขกำรเขียนเนื อหำ กำรแบ่งวรรคตอน  กำรสะกดค ำให้ถูกต้อง  
(3) ปรับปรุงรูปแบบตัวอักษรในกำรจัดพิมพ์ (4) เพิ่มเติมคิวอำร์โค้ด (QR Code) บรรยำยควำมรู้
เพิ่มเติมในเนื อหำ รูปภำพ และวิดีโอ  
 8.3 ผลกำรประเมินและตรวจสอบชุดกำรเรียนรู้ของผู้เช่ียวชำญจำกผลกำรปรับปรุงแก้ไข
ชุดกำรเรียนรู้ตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว มำให้ผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 
5 ท่ำน ได้แก่ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ด้ำนชุมชนศึกษำ ด้ำนส่ือกำรสอนและเทคโนโลยี 
ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล และด้ำนเนื อหำท้องถิ่นได้ท ำกำรตรวจสอบและประเมินชุดกำรเรียน

รู้อยู่ในระดับดีมำก (x̄  = 4.67 S.D. = 0.21) โดยผลกำรตรวจสอบ คือ  แก้ไขด้ำนภำษำในเนื อหำให้มี
ควำมเหมำะสมเข้ำใจง่ำย 
 8.4 ผลของกำรปรับปรุงและแก้ไขชุดกำรเรียนรู้ของผู้เช่ียวชำญจำกผลของกำรตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญทั ง 5 ท่ำน ผู้วิจัยได้น ำมำปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและเหมำะสม  
ตำมค ำแนะน ำ ได้แก่ ปรับปรุงแก้ไขภำษำท่ีใช้ในเนื อหำให้เหมำะสมและให้ผู้เรียนอ่ำนแล้วมีควำม
เข้ำใจในภำษำง่ำยขึ น 
     9. น ำชุดกำรเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ เพื่อหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้
โดยด ำเนินกำรตำมขั นตอน ดังนี  
 9.1 หำประสิทธิภำพแบบรำยบุคคล (One to one tryout) ทดสอบกับนัก เรียน 
ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 
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กลุ่มตำมระดับควำมรู้ เก่ง ปำนกลำง อ่อน โดยดูจำกผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
แล้วเลือกนักเรียนกลุ่มละ 1 คน รวม 3 คน เพื่อตรวจสอบควำมเหมำะสมของด้ำนเนื อหำ ด้ำนรูปเล่ม
และกำรพิมพ์ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้ น ำผลท่ีได้ไปหำ
ประสิทธิภำพแบบรำยบุคคล ตำมเกณฑ์ 80/80 

80 ตัวแรก หมำยถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทั งหมดท ำได้ถูกต้องจำกกำร
ท ำแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยชุดกำรเรียนรู้ เรื่องชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 

80 ตัวหลัง หมำยถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทั งหมดท ำได้ถูกต้องจำกกำร
ท ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้หลังเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 

จำกกำรหำค่ำประสิทธิภำพแบบรำยบุคคลของชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอด
มีสุข พอจะสรุปเป็นตำรำงท่ี 4 ได้ดังนี  

 

ตำรำงท่ี 4  ค่ำประสิทธิภำพชุดกำรเรียนรู้แบบรำยบุคคล 
กลุ่มทดลอง ประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรประเมิน 

ประสิทธิภำพของ
กระบวนกำร (E1) 

ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
ของผลลัพธ์ (E2) 

แบบทดสอบหลัง
เรียนในแต่ละเรื่อง
ด้วยชุดกำรเรียนรู้ 

76.67  80 ผ่ำนเกณฑ์ 

แบบทดสอบหลัง
เรียน ด้วย ชุดกำร
เรียนรู้ 

 83.33 80 ผ่ำนเกณฑ์ 

  
 จำกตำรำงท่ี 4 พบว่ำชุดกำรเรียนรู้  เรื่อง  ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข แบบรำยบุคคล 
(One to One Tryout) ได้ผลกำรทดลองหำค่ำประสิทธิภำพคะแนนเฉล่ียนักเรียนท่ีท ำแบบทดสอบ
หลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยชุดกำรเรียนรู้ มี ค่ำเท่ำกับ 76.67 และคะแนนเฉล่ียนักเรียนท่ีท ำ
แบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ มีค่ำเท่ำกับ 83.33 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ท่ีก ำหนดไว้ซึ่ง
สูงกว่ำเกณฑ์ 
 จำกกำรทดสอบหำค่ำประสิทธิภำพแบบรำยบุคคลนั น พบข้อควรปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับกำร
มีเนื อหำค่อนข้ำงมำก จึงท ำให้ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแก้ไขโดยคัดเลือกเนื อหำท่ีมีใจควำมส ำคัญน่ำสนใจ 
และแก้ไขแบบทดสอบระหว่ำงเรียนให้เหมำะสมก่อนน ำไปใช้ในขั นตอนต่อไป  
 9.2 หำประสิทธิภำพแบบกลุ่ม เล็ก  (small group tryout) ทดสอบกับนั ก เรียน ชั น
มัธยมศึกษำปีท่ี 4/5 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม
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ตำมระดับควำมรู้ เก่ง ปำนกลำง อ่อน โดยดูจำกผลกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
แล้วเลือกนักเรียนกลุ่มละ 3 คน รวม 9 คน เพื่อตรวจสอบควำมเหมำะสมของด้ำนเนื อหำ ด้ำนรูปเล่ม
และกำรพิมพ์ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้ น ำผลท่ีได้ไปหำ
ประสิทธิภำพแบบกลุ่มเล็ก ตำมเกณฑ์ 80/80 
  80 ตัวแรก หมำยถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทั งหมดท ำได้ถูกต้องจำกกำร
ท ำแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยชุดกำรเรียนรู้ เรื่องชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 

80 ตัวหลัง หมำยถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทั งหมดท ำได้ถูกต้องจำกกำร
ท ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้หลังเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
 จำกกำรหำค่ำประสิทธิภำพแบบกลุ่มเล็กของชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอด 
มีสุข พอจะสรุปเป็นตำรำงท่ี 5 ได้ดังนี  
 

ตำรำงท่ี 5  ค่ำประสิทธิภำพชุดกำรเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก 
กลุ่มทดลอง ประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำร 

ประเมิน ประสิทธิภำพของ
กระบวนกำร (E1) 

ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
ของผลลัพธ์ (E2) 

แบบทดสอบหลัง
เรียนในแต่ละเรื่อง
ด้วยชุดกำรเรียนรู้ 

79.88  80 ผ่ำนเกณฑ์ 

แบบทดสอบหลัง
เรียน ด้วย ชุดกำร
เรียนรู้ 

 80.00 80 ผ่ำนเกณฑ์ 

  

 จำกตำรำงท่ี 5 พบว่ำชุดกำรเรียนรู้  เรื่อง  ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข แบบกลุ่มเล็ก   
(small group tryout) ได้ผลกำรทดลองหำค่ำประสิทธิภำพคะแนนเฉล่ียนักเรียนท่ีท ำแบบทดสอบ
หลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยชุดกำรเรียนรู้ มี ค่ำเท่ำกับ 79.88 และคะแนนเฉล่ียนักเรียนท่ีท ำ
แบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ มีค่ำเท่ำกับ 80.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ท่ีก ำหนดไว้ซึ่ง
สูงกว่ำเกณฑ์ 
 จำกกำรทดสอบหำค่ำประสิทธิภำพแบบกลุ่มเล็กนั น พบข้อควรปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเวลำ
ในกำรท ำกิจกรรมโดยเฉพำะในช่วงท่ีให้นักเรียนสแกนคิวอำร์โค้ดดูและฟังเนื อหำเพิ่มเติม ท ำให้
นักเรียนใช้เวลำขั นตอนนี นำนเกินไป ในช่วงสรุปตอนท้ำยจึงต้องกระชับและเร่งรัดเวลำเกินไป ผู้วิจัย
จึงได้ปรับปรุงกระบวนกำรขั นตอนและกำรใช้เวลำต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั นจึงท ำให้
เรื่องปัญหำเวลำจึงหมดไป ส่วนในกำรปรับปรุงและแก้ไขในด้ำนอื่น ๆ คือ ปรับปรุงรูปเล่มให้มีควำม
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น่ำสนใจ มีควำมสมบูรณ์และสวยงำม เพื่อควำมถูกต้องและชัดเจนก่อนน ำไปใช้จริง ซึ่งกำรปรับปรุง
แก้ไขชุดกำรเรียนรู้จำกกำรทดลองทั ง 2 ขั นตอนมีรำยละเอียดดังนี  
 1) ปรับปรุงกระบวนกำรขั นตอนและกำรใช้เวลำต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2) ปรับปรุงรูปเล่มให้มีควำมน่ำสนใจ มีควำมสมบูรณ์และสวยงำม 
 จำกกำรทดสอบหำค่ำประสิทธิภำพทั ง 2 แบบ ประกอบด้วย แบบรำยบุคคล และแบบรำย
กลุ่มเล็ก พบว่ำชุดกำรเรียนรู้มีค่ำประสิทธิภำพท่ีผ่ำนเกณฑ์ผู้วิจัยจึงน ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง 
 9.3 หำประสิทธิภำพกลุ่มตัวอย่ำง ทดสอบใช้จริงกับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 โรงเรียน 
สำมร้อยยอดวิทยำคม จ ำนวน 30 คน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อตรวจสอบควำมเหมำะสมของด้ำน
เนื อหำ ด้ำนรูปเล่มและกำรพิมพ์ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้ำนประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้ 
ตำมเกณฑ์ 80/80 
  80 ตัวแรก หมำยถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทั งหมดท ำได้ถูกต้องจำกกำร
ท ำแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยชุดกำรเรียนรู้ เรื่องชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 

 80 ตัวหลัง หมำยถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทั งหมดท ำได้ถูกต้องจำกกำร
ท ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้หลังเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
  โดยใช้สูตร E1/E2 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อ  E1   หมำยถึง   ประสิทธิภำพของกระบวนกำรระหว่ำงกำรเรียนรู้ โดยใช้ 
                                            ชุดกำรเรียนรู้ 
  E2   หมำยถึง    ประสิทธิภำพของผลผลิตหลังหลังกำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
             ∑𝑥 หมำยถึง    คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่ำงกำรเรียนรู้ โดยใช้ 
                                            ชุดกำรเรียนรู้               

           ∑𝑦  หมำยถึง     คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังกำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
        N       หมำยถึง     จ ำนวนนักเรียนทั งหมด 
        A   หมำยถึง     คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่ำงกำรเรียนรู้ 
  B หมำยถึง     คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังกำรเรียนรู้ 
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 จำกรำยละเอียดขั นตอนกำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อยยอดมีสุข             
พอจะสรุปเป็นแผนภำพท่ี 2 ได้ดังนี  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพท่ี 2  แสดงขั นตอนกำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข  
    

ศึกษำเอกสำรและข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ 
 

ศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ                

ศำสนำและวัฒนธรรม ของโรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 

ศึกษำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ เพื่อศึกษำรูปแบบกำรน ำมำพัฒนำ

เป็นชุดกำรเรียนรู้ 

เลือกเนื อหำท่ีจะน ำมำสอน ก ำหนดหัวข้อเรื่อง 5 เรื่อง 

วำงโครงเรื่อง จ ำนวน 5 เรื่อง 

สร้ำงชุดกำรเรียนรู้ตำมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญ 

ร่ำงขอบข่ำยเนื อหำชุดกำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงขึ นไปให้อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์และ

ผู้เช่ียวชำญ 

น ำชุดกำรเรียนรู้เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ท่ีสร้ำงขึ นเรียบร้อยแล้วไปให้

อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ตรวจพิจำรณำ 

น ำชุดกำรเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้หำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ 
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      2. สร้ำงแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ 
  วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษำผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง 
ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง  
ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ ดังนี  

ค่ำเฉล่ีย (x̄ )  ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) ค่ำควำมยำกง่ำย (p) และค่ำควำม
เช่ือมั่น KR-20 
 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ ดังนี้ 
 1. ศึกษำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เกี่ยวกับผลกำร
เรียนรู้ เนื อหำ กำรวัดและกำรประเมินผล นอกจำกนี ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลกำร
เรียนรู้ จำกหนังสือเทคนิคกำรสร้ำงแบบทดสอบ จำกหนังสือกำรวิจัยเบื องต้นของบุญชม ศรีสะอำด 
(2538: 155-179) และจำกหนังสือวิจัยทำงกำรศึกษำของบุญเรียง ขจรศิลป์ (2543: 110-121) และ
เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษำจุดประสงค์ของหลักสูตรรำยวิชำชุมชนน่ำอยู่ และวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง 
ก ำหนดจ ำนวนข้อสอบในแต่ละผลกำรเรียนรู้  
 3. สร้ำงแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข เป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ถ้ำตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน และถ้ำตอบผิดหรือไม่ตอบ ให้ข้อละ 0 
คะแนน จ ำนวน 60 ข้อ เพื่อทดสอบนักเรียนตำมผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังเพื่อท่ีจะได้น ำแบบทดสอบ
ดังกล่ำวไปคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่ำควำมยำกง่ำยและค่ำอ ำนำจจ ำแนกท่ีใกล้เคียงกันให้ได้จ ำนวน
ข้อสอบท่ีต้องกำรต่อไป รำยละเอียดกำรวิเครำะห์ข้อสอบ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
ดังตำรำงท่ี 6 
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ตำรำงท่ี 6  กำรวิเครำะห์ข้อสอบ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
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เร่ืองที่ 1เช็คอินถ่ินสำมร้อยยอด 
1) ระบุและอธิบำยท่ี ตั งอำณำเขตกำร
ปกครองต่ำง ๆ ของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้           

2      2 

2) วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ลักษณะทำง
กำยภำพท่ีมีผลต่อกำรด ำเนิน ชีวิตและ
ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร ร ม ช ำ ติ ข อ ง อ ำ เภ อ              
สำมร้อยยอดได้ 

  1    1 

3. อธิบำยลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ
และทรัพยำกร ธรรมชำติของเขตอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

 1     1 

เร่ืองที่ 2 เร่ืองเล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด 
1 ) อ ธิ บ ำยป ระ วั ติ ค วำม เป็ น มำและ
ควำมส ำคัญของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

4      4 

2 ) วิ เค ร ำะ ห์ เห ตุ ก ำ ร ณ์ ส ำ คั ญ ท ำ ง
ประวัติศำสตร์ของอ ำเภอสำมร้อยยอดใน
อดีตถึงปัจจุบันได้ 

   1   1 

เร่ืองที่ 3 เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
1) บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

2   1   3 

 2) อธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำง
กำยภ ำพ ท่ี มี ผล ต่อก ำรป ลูกพื ชท ำง
เศรษฐกิจ 

   2   2 
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ตำรำงท่ี 6  กำรวิเครำะห์ข้อสอบ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข (ต่อ) 
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เร่ืองที่ 4 วิถีคน วิถีถ่ินสำมร้อยยอด 
1) อธิบำยควำมสัมพันธ์ของวัฒนธรรม 
กับวิถีชีวิตของกลุ่มคนในอ ำเภอ 
สำมร้อยยอดได้ 
 

1 3 1 1   6 

2) วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของลักษณะภูมิ
ประเทศกับกำรตั งถิ่นฐำนของกลุ่มชำติ
พันธุ์ต่ำง ๆ ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 
 

1    1  2 

เร่ืองที่ 5 สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด 
1) อธิบำยประวัติควำมเป็นมำควำมส ำคัญ
ของพิธีกรรมและโบรำณสถำนท่ีเกี่ยวข้อง
กับพ่อปู่สำมร้อยยอดในท้องถิ่นอ ำเภอสำม
ร้อยยอดได้ 

4      4 

2) ยกตัวอย่ำงศำสนสถำนและบุคคล
ส ำคัญทำงศำสนำของอ ำเภอ             
สำมร้อยยอดได้ 

2 1    1 4 

รวม 16 5 2 5 1 1 30 
 
 4. น ำแบบทดสอบท่ีสร้ำงขึ นไปให้อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของข้อค ำถำมกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำ 
 5. น ำแบบทดสอบมำให้ผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 5 ท่ำน เพื่อ ตรวจหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 
(index of ltem Objective Congruence :  IOC ) โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องรำยข้อของ
แบบทดสอบกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ แล้วน ำควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญท่ีได้มำหำค่ำดัชนีควำม
สอดคล้อง (IOC) โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี  (มำเรียม นิลพันธุ์, 2551: 177) 
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 ให้คะแนนเท่ำกับ +1 เมื่อแน่ใจว่ำข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 ให้คะแนนเท่ำกับ   0 เมื่อแน่ใจว่ำข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 ให้คะแนนเท่ำกับ  -1 เมื่อแน่ใจว่ำข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

   สูตร   IOC =    
∑𝑅

𝑁
 

 IOC แทน ดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำม กับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม 
                               ท่ีคำดหวัง 
 ∑R แทน ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญ 
 N แทน จ ำนวนผู้เช่ียวชำญ 
 ถ้ำค่ำ IOC มีค่ำ ≥ 0.50 ขึ นไป แสดงว่ำข้อค ำถำมนั นใช้ได้ มีควำมเหมำะสม หรือมีควำม
สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม แต่ถ้ำค่ำต่ ำกว่ำ ≤ 0.50 แสดงว่ำข้อค ำถำมนั น 
ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม ควรตัดทิ งหรือน ำมำปรับปรุงแก้ไขใหม่ซึ่งได้ค่ำ
คะแนน IOC ของแบบทดสอบระหว่ำง 0.80 – 1.00 ผู้เช่ียวชำญมีข้อเสนอแนะและผู้วิจัยได้น ำมำ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ น 
 6. น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4 โรงเรียน
สำมร้อยยอดวิทยำคม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 39 คน เพื่อหำคุณภำพของแบบทดสอบ 
ต่อจำกนั นได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อสอบ 
 7. น ำคะแนนท่ีได้มำวิเครำะห์หำข้อสอบท่ีมีระดับควำมยำกง่ำย (p) ระหว่ำง 0.20 - 0.80 
และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) ตั งแต่ 0.20 ขึ นไป โดยผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบท่ีผู้วิจัยเลือกมำนั นมีค่ำควำม
ยำกง่ำย (p) อยู่ระหว่ำง 0.34 - 0.62 และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) ตั งแต่โดยเลือกข้อสอบจ ำนวน 30 ข้อ
จำกข้อสอบ ทั งหมด 60 ข้อ ท่ีได้ค่ำควำมยำกง่ำย ( p ) 0.34 - 0.62 ซึ่งเลือกในจ ำนวน 30 ข้อ 
 8. น ำข้อสอบท่ีวิเครำะห์ได้มำหำค ำตอบเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยกำรใช้
สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชำร์ดสัน ได้ค่ำเท่ำกับ 0.89 
 9. ได้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข จ ำนวน 30 
ข้อ เพื่อน ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง  

จำกรำยละเอียดขั นตอนกำรสร้ ำงแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้  เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข พอจะสรุปเป็นแผนภำพท่ี 3 ได้ดังนี  
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แผนภำพท่ี 3  ขั นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
 

ศึกษำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เกี่ยวกับ ผลกำรเรียนรู้ 

เนื อหำ กำรวัดและกำรประเมินผล 

ศึกษำจุดประสงค์ของหลักสูตร รำยวิชำชุมชนน่ำอยู่ และวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง 

สร้ำงแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 

น ำแบบทดสอบท่ีสร้ำงขึ นไปให้อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง 

น ำแบบทดสอบมำให้ผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 5 ท่ำน เพื่อ ตรวจหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 

น ำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียน            

สำมร้อยยอดวิทยำคม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 

 

น ำคะแนนท่ีได้มำวิเครำะห์หำข้อสอบท่ีมีระดับควำมยำกง่ำย 

 

น ำข้อสอบท่ีวิเครำะห์ได้มำหำค ำตอบเช่ือมั่น 

ได้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข จ ำนวน 30 ข้อ  

เพื่อน ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง 
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 3. กำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
 กำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดท ำตำมขั นตอนดังนี  คือ 
 3.1 ศึกษำและวิเครำะห์หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำ ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง เนื อหำ กำรวัดและประเมินผล 
 3.2 ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข เพื่อน ำมำสร้ำงเป็นแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ โดยแบ่งเนื อหำ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข เป็นสำระกำรเรียนรู้แบบ 
บูรณำกำรออกเป็น 5 สำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ สำระศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม สำระหน้ำท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม สำระเศรษฐศำสตร์ สำระประวัติศำสตร์ สำระภูมิศำสตร์ 
 3.3 จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 5 แผน โดยแต่ละแผนประกอบด้วย ผลกำรเรียนรู้ 
ท่ีคำดหวัง สำระส ำคัญ สำระกำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ ส่ือกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ และกำรวัด
และกำรประเมินผล 
 3.4 ประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีได้จัดท ำขึ น โดยน ำไปให้อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์
ตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื อหำและภำษำ 
 3.5 ปรับปรุงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ 
 3.6 น ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชำญ ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเนื อหำและควำม
สอดคล้อง (lndex of Item Objective Congruence : IOC) มี ค่ำเท่ ำกับ  1.00 ถือว่ ำมีควำม
สอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
 3.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมค ำแนะน ำของผู้เช่ียวชำญ ได้แก่ เรื่อง รูปแบบ
กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรเขียนสำระส ำคัญให้มีควำมสอดคล้องกับเนื อหำท่ีสอน กำรเขียน
ตำรำงกำรวัดและประเมินผล  
 จำกขั นตอนด ำเนินกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
สรุปเป็นแผนภำพท่ี 4 ได้ดังนี  
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แผนภำพท่ี 4  ขั นตอนกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
 
 
 
  

ศึกษำและวิเครำะห์หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ก ำหนดผลกำรกำรเรียนรู้ 

จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีได้จัดท ำขึ น โดยน ำไปให้อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์
ตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื อหำและภำษำ 

 

น ำแบบประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชำญ ตรวจสอบเพื่อหำค่ำควำมสอดคล้อง 

ปรับปรุงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ 

ปรับปรุงแก้ไขแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมค ำแนะน ำของผู้เช่ียวชำญ 
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4. กำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 
 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อย

ยอดมีสุข มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่ำ (Rating) ตำมแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งผู้วิจัยได้
ด ำเนินกำรตำมขั นตอนในกำรพัฒนำดังต่อไปนี  

  1. ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นตำมวิธีของลิเคอร์ท (Likert) และงำนวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. ก ำหนดโครงสร้ำงของแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง 
ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียนควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
ชุดกำรเรียนรู้ ด้ำนเนื อหำ ด้ำนรูปเล่มและกำรพิมพ์  ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้ำนประโยชน์ 
ท่ีได้รับจำกกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 3. สร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนจ ำนวน 1 ฉบับ โดยให้เลือก 5 ระดับ คือ 
มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยท่ีสุด 

       กำรก ำหนดค่ำระดับของข้อค ำถำมในแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียน มีดังนี  
 มำกท่ีสุด ให้ค่ำระดับเท่ำกับ 5 

  มำก  ให้ค่ำระดับเท่ำกับ 4 
 ปำนกลำง ให้ค่ำระดับเท่ำกับ 3 
 น้อย  ให้ค่ำระดับเท่ำกับ 2 
 น้อยท่ีสุด ให้ค่ำระดับเท่ำกับ 1 
ในกำรแปลควำมหมำยของแบบสอบถำมควำมคิดเห็น ใช้คะแนนเฉล่ียท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์

ข้อมูลมำเทียบกับเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1986 : 182) จำกนั นน ำมำหำค่ำเฉล่ีย และค่ำควำม
เบ่ียงเบนมำตรฐำนโดยให้ค่ำเฉล่ีย ดังนี  

 ค่ำเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมำยถึง  ระดับมำกท่ีสุด 
 ค่ำเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมำยถึง  ระดับมำก 
 ค่ำเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมำยถึง  ระดับปำนกลำง 
 ค่ำเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมำยถึง  ระดับน้อย 

ค่ำเฉล่ีย  1.01 – 1.50 หมำยถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 4. น ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงขึ นไปให้อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ตรวจสอบควำมถูกต้อง

และปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำ 
 5. น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นให้ผู้เช่ียวชำญจ ำนวน 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมสมบูรณ์

ของโครงสร้ำงค ำถำมและส ำนวนภำษำ จำกนั นวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำง 0.80 – 1.00 
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 6. น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสม และน ำแบบสอบถำมควำม
คิดเห็นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยคือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 โรงเรียนสำมร้อยยอด
วิทยำคม ปกีำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 30 คน 

จำกขั นตอนด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมวัดควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ 
สรุปเป็นแผนภำพท่ี 5 ได้ดังนี  
 
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพท่ี 5  ขั นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 
 

  

ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 

ก ำหนดโครงสร้ำงของแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 

สร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียน 

น ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงขึ นไปให้อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นให้ผู้เช่ียวชำญ 5 ท่ำนตรวจสอบควำมสมบูรณ์ 

น ำแบบสอบถำมไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสม และน ำแบบสอบถำมไปใช้                                  

กับกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
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กำรด ำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น ำชุดกำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงและพัฒนำขึ นไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง โดยด ำเนินกำร
ตำมขั นตอนดังต่อไปนี  

1. ขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร ถึงผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำมร้อย
ยอดวิทยำคม เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ท่ีพัฒนำขึ นมำ 
 2. ผู้วิจัยน ำชุดกำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงและพัฒนำขึ นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
ท่ีก ำลังศึกษำในภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 30 คน โดยผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสอนด้วย
ตนเอง 
           3. ท ำกำรทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 จ ำนวน 30 คน 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข จ ำนวน 30 ข้อ ใช้เวลำ  
1 ช่ัวโมง 
 4. ด ำเนินกำรทดลองใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่ำงโดยมีขั นตอนตำมล ำดับดังต่อไปนี  
 ขั นน ำเข่ำสู่บทเรียน ผู้วิจัยแนะน ำกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ โดยบอกวัตถุประสงค์ของกำรเรียน
ด้วยชุดกำรเรียนรู้และบทบำทของนักเรียนในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้และ
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรท่ีได้วำงไว้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ขั นกำรเรียนรู้ ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรท่ีได้วำงไว้ในชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข ทั งหมด 5 ชุดกำรเรียนรู้ โดยชุดกำรเรียนรู้ละ 3 ช่ัวโมง ดังนี  1) เช็คอินถิ่นสำมร้อย
ยอด 2) เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด 3) เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 4) วิถีคน วิถีถิ่นสำมร้อย
ยอด 5) สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด 
 ขั นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับควำมรู้ท่ีได้เรียนมำและครูมอบหมำยงำนให้
นักเรียนท ำภำยหลังกำรเรียนจบในแต่ละเรื่อง จำกนั นนักเรียนน ำส่ิงท่ีได้ปฏิบัติจำกใบงำนน ำมำ
รำยงำนให้เพื่อนฟังหน้ำชั นเรียน เพื่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นหลังจำกท่ีได้เรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ 
ในแต่ละเรื่อง 
 5. หลังจำกท่ีได้ด ำเนินกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้สิ นสุดลงแล้ว ผู้วิจัยท ำกำรทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันท่ีใช้ในกำรทดสอบก่อนเรียนแต่เปล่ียนแปลงโดยกำรสลับ
ข้อ จ ำนวน 30 ข้อ เวลำ 1 ช่ัวโมง 
 6. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง  ชุมชน 
น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลครั งนี  ประกอบด้วย 
 1. ห ำ ดั ชนี ค วำม สอ ดค ล้ อ ง  ( Index of Item Objective Congruence : IOC) ขอ ง
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญ แบบประเมินชุดกำรเรียนรู้ แบบประเมินข้อสอบวัดผล 
กำรเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบประเมินแบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นของนักเรียน 
 2. หำค่ำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ โดยใช้สูตรประสิทธิภำพ E1/E2 ซึ่งได้ก ำหนดไว้ 
ท่ี 80/80 
 3. ค่ำสถิติท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
ได้แก่ ค่ำร้อยละ (%) ค่ำเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรวิเครำะห์เนื อหำ 
(Content Analysis) แล้วน ำเสนอแบบพรรณนำควำม 
 4. ใช้กำรทดสอบค่ำที t-test แบบ Dependent คือ มีกำรทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มเดียว
ท่ีมีกำรทดสอบก่อนและหลังกำรทดลอง สรุปวิธีด ำเนินกำรวิจัย สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงท่ี 7 
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ตำรำงท่ี 7  สรุปวิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ/ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. พัฒนำชุด 
กำรเรียนรู้  
เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ 
สำมร้อยยอดมีสุข 
ส ำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีท่ี 4  
ให้มีประสิทธิภำพ
ตำมเกณฑ์ 80/80 

- พัฒนำชุดกำรเรียนรู้ 
- กำรประเมินชุดกำร
เรียนรู้ 
 

- ผู้เช่ียวชำญ 5 ท่ำน - ชุดกำรเรียนรู้ 
- แบบประเมินชุด 
กำรเรียนรู้ 

- หำประสิทธิภำพชุด
กำรเรียนรู้ ขั นทดลอง
แบบรำยบุคคล (One 
to one Tryout) 

- นักเรียนชั นมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง
และมีผลกำรเรียนเก่ง ปำน
กลำงและอ่อน อย่ำงละ 1 
คน รวม 3 คน 

-ใชุดกำรเรียนรู้ วิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉล่ีย ( x ) 
และหำค่ำ E1/E2  โดยใช้
เกณฑ์ 80/80 

- หำประสิทธิภำพชุด
กำรเรียนรู้ ขั นทดลอง
แบบกลุ่มเล็ก (Small 
Group  Tryout) 

- นักเรียนชั นมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง
และมีผลกำรเรียนเก่ง ปำน
กลำงและอ่อนอย่ำงละ 3 
คน รวม 9 คน 

-ใชุดกำรเรียนรู้ วิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉล่ีย ( x ) 
และหำค่ำ E1/E2  โดยใช้
เกณฑ์ 80/80 

- หำประสิทธิภำพชุด
กำรเรียนรู้กับนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่ำง 

- นักเรียนชั นมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 4/3 โรงเรียนสำมร้อย
ยอดวิทยำคม กลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน 30 คน 

-ใชุดกำรเรียนรู้ วิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่ำเฉล่ีย ( x ) 
และหำค่ำ E1/E2  โดยใช้
เกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อศึกษำผล
กำรเรียนรู้ก่อน 
และหลังจำกกำรใช้
ชุดกำรเรียนรู้  
เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ 
สำมร้อยยอดมีสุข
ส ำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 

- ทดสอบควำมรู้ - นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปี
ท่ี 4/3 จ ำนวน 30 คน 
 

- แบบทดสอบควำมรู้
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำ
ร้อยละ (%) ค่ำเฉล่ีย ( x ) 
ค่ำส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน (S.D.)           
ค่ำ t – test  
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ตำรำงท่ี 7  สรุปวิธีด ำเนินกำรวิจัย (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีกำร กลุ่มเป้ำหมำย เคร่ืองมือ/ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3. ศึกษำควำม
คิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อ 
ชุดกำรเรียนรู้  
เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข 

- ส อ บ ถ ำ ม ค ว ำ ม
คิดเห็น 

- นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปี
ท่ี 4/3 จ ำนวน 30 คน 

- แบบสอบถำมควำม
คิดเห็นวิเครำะห์ข้อมูล
โดยกำรใช้ค่ำร้อยละ (%) 
ค่ำเฉล่ีย ( x ) ค่ำส่วน
เบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
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บทที่ 4  

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 กำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียน
ชั นมัธยมศึกษำปี ท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ผู้วิ จัยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เป็น 3 ตอนดังต่อไปนี  
 ตอนท่ี 1 ผลกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียน
ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 
 ตอนท่ี 2 ผลกำรศึกษำผลกำรเรียนรู้เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนและหลังกำรเรียนจำกชุดกำรเรียนรู้ 
 ตอนท่ี 3  ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข 
 

ตอนที่ 1 ผลกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 
 ผู้วิจัยน ำชุดกำรเรียนรู้ ท่ี ผ่ำนกำรหำประสิทธิภำพแบบรำยบุคคล และแบบกลุ่มเล็ก  
แล้วน ำไปใช้กับนักเรียนจ ำนวน 30 คน  ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรใช้ส่ือจริง ได้ผลกำรหำประสิทธิภำพ 
ดังตำรำงท่ี 8 
 

 

ตำรำงท่ี 8  ค่ำประสิทธิภำพชุดกำรเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มทดลอง ประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำร 

ประเมิน ประสิทธิภำพของ
กระบวนกำร (E1) 

ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
ของผลลัพธ์ (E2) 

แบบทดสอบหลัง
เรียนในแต่ละเรื่อง
ด้วยชุดกำรเรียนรู้ 

89.53  80 ผ่ำนเกณฑ์ 

แบบทดสอบหลัง
เรียน ด้วย ชุดกำร
เรียนรู้ 

 81.11 80 ผ่ำนเกณฑ์ 

 

 จำกตำรำงท่ี 8 พบว่ำชุดกำรเรียนรู้  เรื่อง  ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ได้ผลกำรทดลอง
หำค่ำประสิทธิภำพคะแนนเฉล่ียนักเรียนท่ีท ำแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยชุดกำรเรียนรู้ 
มีค่ำเท่ำกับ 89.53 และคะแนนเฉล่ียนักเรียนท่ีท ำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้มีค่ำเท่ำกับ 
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81.11 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ท่ีก ำหนดไว้ แสดงว่ำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอด
มีสุข มีประสิทธิภำพสำมำรถน ำไปใช้ในกำรสอนได้ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐำนกำรวิจัยข้อท่ีหนึ่ง ท่ีได้
ก ำหนดไว้ และจำกกำรสังเกตพฤติกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียนพบว่ำ ผู้เรียนส่วนใหญ่
ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรมท่ีปรำกฏอยู่ในชุดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับดี  นอกจำกนี ยังมีควำม
ตั งใจต่อกำรฟังค ำอธิบำยค ำชี แจง ค ำแนะน ำท่ีถูกต้องจำกครูผู้สอนอย่ำงกระตือรือร้นเป็นอย่ำงมำก  
 ผลกำรทดลองใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ทั ง 5 ชุดกำรเรียนรู้ พบว่ำ จำกกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ในแต่ละชุด
โดยมีรำยละเอียดของกำรสะท้อนผลกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ในแต่ละชุดกำรเรียนรู้ ดังต่อไปนี  
  ชุดกำรเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด พบว่ำ นักเรียนมีควำมสนุกกับกำรท ำ
กิจกรรมเรียนรู้พิกัดท่ีตั งของบ้ำนตนเองและสถำนท่ีส ำคัญในอ ำเภอสำมร้อยยอดเป็นอย่ำงดี อีกทั ง
นักเรียนยังสำมำรถบ่งบอกลักษณะทำงกำยภำพ ลักษณะภูมิประเทศของพื นท่ีได้ แต่ยังคงมีนักเรียน
บำงส่วนท่ียังไม่สำมำรถอ่ำนพิกัดสถำนท่ีในแต่ละแห่งท่ีส ำคัญในอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ จึงไม่สำมำรถ
ไปบอกลักษณะทำงกำยภำพ ลักษณะภูมิประเทศของพื นท่ีได้ ถึงครูจึงต้องคอยดูให้ควำมช่วยเหลือ
และค ำแนะน ำ ในท่ีสุดนักเรียนก็สำมำรถอ่ำนพิกัดในแต่ละสถำนท่ีและบอกลักษณะทำงกำยภำพ 
ลักษณะภูมิประเทศของพื นท่ีได้แต่เรื่องเวลำอำจจะล่ำช้ำกว่ำเพื่อนในห้อง  
 ชุดกำรเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด พบว่ำ นักเรียนเกิดควำมสนุกสนำนและ
ให้ควำมสนใจในกำรศึกษำเรื่องเล่ำเกี่ยวกับต ำนำนสำมร้อยยอดด้วยกำรดูวิดิทัศน์ จำกกำรสแกนคิว
อำร์โคด ต่อจำกนั นนักเรียนเกิดควำมสงสัยจึงเกิดกำรแลกเปล่ียนควำมคิดกัน จึงเกิดเป็นประเด็นใน
กำรอภิปรำยกันในชั นเรียนนักเรียนต่ำงร่วมแสดงควำมคิดเห็นกันอย่ำงมีเหตุผลในควำมคิดแต่ละคน 
โดยครูเป็น ผู้คอยดูแลให้ค ำแนะน ำท ำให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจจนสำมำรถอธิบำยประวัติ 
ควำมเป็นมำ ควำมส ำคัญ และวิเครำะห์เหตุกำรณ์ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ของสำมร้อยยอดได้อย่ำงดี 
 ชุดกำรเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ พบว่ำ นักเรียนให้ควำมร่วมมือ 
ในกิจกรรมอย่ำงกระตือรือร้นในกำรเรียน มีควำมสนใจและเข้ำใจในอำชีพของแต่ละท้องถิ่น อีกทั ง
นักเรียนเกิดควำมภูมิใจในอำชีพท้องถิ่นของตนเองมำกยิ่งขึ น สำมำรถเห็นได้เด่นชัดตอนท่ีนักเรียน
ออกน ำเสนออำชีพในท้องถิ่นของตนเองอีกทั งยังสำมำรถตอบข้อซักถำมของเพื่อนและครูได้ 
 ชุดกำรเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง วิถีคน วิถีถิ่นสำมร้อยยอด พบว่ำ นักเรียนในชั นเรียนบำงส่วนรู้จักแต่
วัฒนธรรมในท้องถิ่นแต่ไม่รู้ถึงประวัติควำมเป็นมำของกำรตั งถิ่นฐำนหรือท่ีอยู่อำศัยดั งเดิมของ
ครอบครัวตนเอง จึงท ำให้ไม่มีข้อมูลในกำรตอบค ำถำมของครูจึงต้องให้นักเรียนศึกษำจำกเนื อหำในชุด
กำรเรียนรู้และครูคอยให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือ ต่อจำกนั นนักเรียนจึงเริ่มเกิดควำมสงสัยและน ำกลับไป
ซักถำมผู้ปกครอง จึงท ำให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจในชำติพันธุ์และวัฒนธรรมของถิ่นก ำเนิดของตนเอง 
และสำมำรถท ำใบงำนได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
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 ชุดกำรเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด พบว่ำ นักเรียนให้ควำมสนใจและควำม
เล่ือมใสศรัทธำในกำรเรียนเรื่องนี เป็นอย่ำงมำก อำจจะเป็นเพรำะควำมเช่ือในควำมศักด์ิสิทธิ์และ
อภินิหำรของพ่อปู่สำมร้อยยอดท่ีมีอยู่จริง อีกทั งยังเป็นท่ีรู้ จักของคนสำมร้อยยอดและคนท่ัวไป ท่ีจะ
แวะเวียนกรำบไหว้และมำขอพร จึงท ำให้นักเรียนมีผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มระดับสูงกว่ำชุดกำรเรียนรู้  
อื่น ๆ อีกทั งนักเรียนยังสำมำรถเล่ำประสบกำรณ์ท่ีเคยฟังประวัติควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของพ่อ
ปู่สำมร้อยยอดให้กับเพื่อนและครูฟังได้ดีและเข้ำใจ 

 
ตอนที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ก่อนและหลังกำรเรียนจำกชุดกำรเรียนรู้ 
 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อย
ยอดมีสุข ผลกำรวิเครำะห์ปรำกฏดังตำรำงท่ี 9 
ตำรำงท่ี 9  กำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข  

ก่อนและหลังกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
ผล 

กำรเรียนรู้ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

คะแนนเต็ม x̄  S.D. t-test Sig. 

ก่อนเรียน 30 30 14.83 4.04  

13.76 
 

.000 
หลังเรียน 30 30 24.33 2.33 
 * p < 0.05 

จำกตำรำงท่ี 9 พบว่ำผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 หลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐำนกำรวิจัยข้อท่ี 2 ท่ีก ำหนดไว้โดยผลกำรเรียนรู้หลังเรียน  

( x̄ = 24.33 , S.D. = 2.33) สูงกว่ำผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียน (x̄ = 14.83 ,   S.D. = 4.04 )  
 

ตอนที่  3 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนที่ มี ต่อชุดกำรเรียน รู้ เร่ือง ชุมชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข 
 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียน จ ำนวน 30 คน  ตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็นท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้และ
สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลได้ดังนี  
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสอบถำม      
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยจ ำแนกตำมเพศ และอำยุ วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่ำสถิติร้อยละ (%) รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 10 
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ตำรำงท่ี 10  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
    หญิง  
    ชำย 

 
21 
9 

 
70 
30 

รวม 30 100.00 
2. อำยุ 
   15 ปี 
   16 ปี 
   17 ปี 

 
11 
17 
2 

 
36.67 
56.67 
6.67 

รวม 30 100.00 
 

จำกตำรำงท่ี 10 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจ ำนวนและร้อยละจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็น 
ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 30 คน พบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ ำนวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชำยจ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ด้ำนอำยุพบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่อำยุ 
16 ปี จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมำอำยุ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.67 และอำยุ  
17 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67       
 ตอนท่ี 2 ควำมคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกำรเรียนโดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ 
สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้สถิติค่ำร้อยละ

ค่ำเฉล่ีย (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน S.D. ซึ่งมีรำยละเอียดดังตำรำงท่ี 11 
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ตำรำงท่ี 11  ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
ควำมคิดเห็น x̄  S.D. ระดับควำม

คิดเห็น 
ล ำดับที่ 

1. ด้ำนเนือ้หำ 
    1.1 ชุดกำรเรียนรู ้ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสขุ 
มีกำรออกแบบเนื อหำอย่ำงเหมำะสม กระชับ เข้ำใจ
ง่ำย 

 
4.40 

 
0.50 

 
มำก 

 
4 

    1.2 ชุดกำรเรียนรู ้ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสขุ           
มีควำมถูกต้องและชัดเจนของเนื อหำ 

4.50 0.51 มำก 3 

    1.3 ชุดกำรเรียนรู ้ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสขุ 
มีกำรเรียงล ำดับขั นในกำรน ำเสนอเนื อหำได้อย่ำง
เหมำะสม 

4.90 0.31 มำกทีสุ่ด 1 

    1.4 ชุดกำรเรียนรู ้ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสขุ            
มีเนื อหำที่ดึงดูดควำมน่ำสนใจที่จะศึกษำเรียนรู ้ 

4.83 0.38 มำกทีสุ่ด 2 

    1.5 ชุดกำรเรียนรู ้ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสขุ 
มีเนื อหำที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ในช่วงชั น
มัธยมศึกษำปทีี่ 4 

4.23 0.43 มำก 5 

รวม 4.57 0.43 มำกที่สุด 4 
2. ด้ำนรปูเล่มและกำรพมิพ ์
    2.1 ชุดกำรเรียนรู ้ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสขุ           
มีรูปแบบที่สวยงำมและนำ่สนใจในกำรเรียนรู ้

 
4.93 

 
0.25 

 
มำกทีสุ่ด 

 
1 

    2.2 ชุดกำรเรียนรู ้ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสขุ 
มีกำรอธิบำยชี แจงวิธีกำรศึกษำอย่ำงครบถ้วน 

4.60 0.50 
 

มำกทีสุ่ด 3 

    2.3 ชุดกำรเรียนรู ้ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสขุ 
ตัวหนังสือและภำพประกอบทีช่ัดเจน  

4.33 0.48 มำก 4 

    2.4 ชุดกำรเรียนรู ้ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสขุ 
มีกำรจัดวำงองค์ประกอบของเนื อหำในชุดกำรเรียนรู้มี
ควำมเหมำะสม 

4.67 0.48 มำกทีสุ่ด 2 
 

    2.5 ชุดกำรเรียนรู ้ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสขุ 
เรียงล ำดับขั นตอนของเนื อหำในแต่ละเล่มที่ใช้ใน
กำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

4.67 0.48 มำกทีสุ่ด 2 

รวม 4.64 0.44 มำกที่สุด 2 
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ตำรำงท่ี 11  ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข (ต่อ) 
ควำมคิดเห็น x̄  S.D. ระดับควำม

คิดเห็น 
ล ำดับที่ 

  3. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้
  3.1 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน         
น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ช่วยให้นักเรียนสำมำรถเรยีน
ได้เท่ำทันเพื่อน 

 
4.73 

 
0.45 

 
มำกทีสุ่ด 

 
1 

    3.2 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน   
น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ท ำให้นักเรียนสำมำรถศึกษำ
เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลำเรียนได้ 

4.67 0.48 มำกทีสุ่ด 2 

    3.3 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน  
น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ช่วยให้นักเรียนสำมำรถ
น ำเสนอข้อมูลของท้องถ่ินอ ำเภอสำมร้อยยอดได้อย่ำง
เป็นระบบ 

4.57 0.50 มำกทีสุ่ด 3 

    3.4 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน  
น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ช่วยให้นักเรียนสำมำรถ
แยกแยะและเชื่อมโยงควำมสัมพันธจ์ำกอดีตสู่ปัจจบัุน
ได้อย่ำงมีเหตุผล 

4.37 0.49 มำก 4 

    3.5 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน     
น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ช่วยให้นักเรียนสำมำรถหำวิธี
ตอบค ำถำมในใบงำนได้อย่ำงมีเหตุผล 

4.67 0.48 มำกทีสุ่ด 2 

รวม 4.60 0.48 มำกที่สุด 3 
4. ด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกกำรเรียนรู ้
    4.1 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน  
น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริม
นักเรียนได้ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ ในท้องถ่ิน
ต่ำง ๆ มำกขึ น 

 
4.70 

 
0.47 

 
มำกทีสุ่ด 

 
2 

    4.2 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน  
น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ท ำให้เกิดกระบวนกำรท ำงำน
ที่เป็นระบบและขั นตอน 

4.37 0.49 มำก 3 
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ตำรำงท่ี 11  ควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข(ต่อ) 

ควำมคิดเห็น x̄  S.D. ระดับควำม
คิดเห็น 

ล ำดับที่ 

4.3 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน น่ำอยู่ 
สำมร้อยยอดมีสุข ช่วยให้นักเรียนน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวนัได้ 

4.70 0.47 มำกทีสุ่ด 2 

4.4 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนนำ่อยู่              
สำมร้อยยอดมีสุข ช่วยส่งเสริมใหน้ักเรียนเกิดทักษะ
กำรคิด 

4.70 0.47 มำกทีสุ่ด 2 

4.5 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ชุมชนน่ำอยู่ 
สำมร้อยยอดมีสุข ท ำให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญและ
คุณค่ำของท้องถ่ินที่ตนอำศัย 

5.00 0.00 มำกทีสุ่ด 1 

รวม 4.69 0.38 มำกที่สุด 1 
รวมทั้ง 4 ด้ำน 4.63 0.12 มำกที่สุด - 

 

  
 จำกตำรำงท่ี 11 พบว่ำ นักเรียนมีควำมคิดเห็นต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อย

ยอดมีสุขได้ภำพรวมควำมคิดเห็นในระดับมำกท่ีสุด( x̄ = 4.63, S.D. = 0.12)  ซึ่งยอมรับสมมุติฐำน
กำรวิจัยข้อท่ี 3 โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้แก่ อับดับ 1 ด้ำนประโยชน์ท่ีได้จำกกำรเรียนรู้ 

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.69, S.D. = 0.38)  ล ำดับท่ี 2 ด้ำนรูปเล่มและกำรพิมพ์ อยู่ในระดับมำก

ท่ีสุด ( x̄ = 4.64, S.D. = 0.44) ล ำดับท่ี 3 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด  

( x̄ = 4.60, S.D. = 0.48) และล ำดับ ท่ี  4 คือ ด้ำนเนื อหำอยู่ ในระ ดับมำกท่ี สุด ( x̄ = 4.57,  
S.D. = 0.43)  ตำมล ำดับซึ่งมีรำยละเอียดดังนี       
  ด้ำนประโยชน์ท่ีได้จำกกำรเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก

ท่ีสุด ( x̄ = 4.69, S.D. = 0.38)  โดยเรียงล ำดับรำยข้อจำกมำกไปหำน้อย ดังนี  กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ท ำให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญและคุณค่ำของท้องถิ่นท่ี

ตนอำศัย ระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 5.00, S.D. = 0.00)  กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ 
สำมร้อยยอดมีสุข เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมนักเรียนได้ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นต่ำง ๆ 

มำกขึ น ระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.70, S.D. = 0.47)  กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน น่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข ช่วยให้นักเรียนน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ ระดับ
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มำกท่ีสุด ( x̄ = 4.70, S.D. = 0.47)  กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอด 

มีสุข ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกำรคิด ระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.70, S.D. = 0.47) และ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ท ำให้เกิดกระบวนกำรท ำงำน  

ท่ีเป็นระบบและขั นตอน ระดับมำก ( x̄ = 4.37, S.D. = 0.49)    
 ด้ำนรูปเล่มและกำรพิมพ์ ซึ่งนักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  

( x̄ = 4.64, S.D. = 0.44) โดยเรียงล ำดับรำยข้อจำกมำกไปหำน้อย ดังนี  ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่  

สำมร้อยยอดมีสุข มีรูปแบบท่ีสวยงำมและน่ำสนใจในกำรเรียนรู้  อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.93, 
S.D. = 0.25) ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอด มีสุข มีกำรจัดวำงองค์ประกอบของเนื อหำใน

ชุดกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสม อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.67, S.D. = 0.48) ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน
น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข เรียงล ำดับขั นตอนของเนื อหำในแต่ละเล่มท่ีใช้ในกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.67, S.D. = 0.48) ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีกำร

อธิบำยชี แจงวิธีกำรศึกษำอย่ำงครบถ้วนอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.60, S.D. = 0.50) และชุดกำร
เรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อยยอดมีสุข ตัวหนังสือและภำพประกอบท่ีชัดเจน อยู่ในระดับมำก  

( x̄ = 4.33, S.D. = 0.48)     
 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

( x̄ = 4.60, S.D. = 0.48) โดยเรียงล ำดับรำยกำรจำกมำกไปหำน้อย ดังนี  กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุด
กำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ช่วยให้นักเรียนสำมำรถเรียนได้เท่ำทันเพื่อน อยู่ในระดับ

มำกท่ีสุด ( x̄ = 4.73, S.D. = 0.45) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อยยอด 

มีสุข ท ำให้นักเรียนสำมำรถศึกษำเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลำเรียนได้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด  ( x̄ = 4.67, 
S.D. = 0.48) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ช่วยให้นักเรียน

สำมำรถ หำวิธีตอบค ำถำมในใบงำนได้อย่ำงมีเหตุผล อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.67, S.D. = 0.48) 
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน น่ำอยู่   สำมร้อยยอดมีสุข ช่วยให้นักเรียนสำมำรถ

น ำเสนอข้อมูลของท้องถิ่นอ ำเภอสำมร้อยยอดได้อย่ำงเป็นระบบ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.57,  
S.D. = 0.50) กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชน น่ำอยู่   สำมร้อยยอดมีสุข ช่วยให้นักเรียน
สำมำรถแยกแยะและเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์จำกอดีตสู่ปัจจุบันได้อย่ำงมีเหตุผล อยู่ในระดับมำก  

( x̄ = 4.37, S.D. = 0.39)        

 ด้ำนเนื อหำ ซึ่งนักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.57,  
S.D. = 0.43) โดยเรียงล ำดับรำยข้อจำกมำกไปหำน้อย ดังนี  ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อยยอด

มีสุข มีกำรเรียงล ำดับขั นในกำรน ำเสนอเนื อหำได้อย่ำงเหมำะสม อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.90, 
S.D. = 0.31) ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีเนื อหำท่ีดึงดูดควำมน่ำสนใจท่ีจะศึกษำ
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เรียนรู้ ( x̄ = 4.83, S.D. = 0.38) ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีควำมถูกต้องและ

ชัดเจนของเนื อหำ อยู่ในระดับมำก ( x̄ = 4.90, S.D. = 0.31) ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อย

ยอดมีสุข มีกำรออกแบบเนื อหำอย่ำงเหมำะสม กระชับ เข้ำใจง่ำย อยู่ในระดับมำก  ( x̄ = 4.50,  
S.D. = 0.50) ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีเนื อหำท่ีเหมำะสมกับกำรเรียนรู้ในช่วง

ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 อยู่ในระดับมำก ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.43)     
  นอกจำกนี นักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข โดยสรุปได้ดังนี  นักเรียนส่วนใหญ่มีควำมต่ืนเต้นและสนใจในชุดกำรเรียนรู้ สำมำรถ
เรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนได้ เข้ำใจง่ำย ท ำให้เกิดแรงจูงใจ ในกำรเรียนรู้เพิ่มขึ น และอยำกให้ครู
จัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ในสำระวิชำอื่น ๆ ด้วยหลังจำกกำรท ำกำรทดลองใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
ผู้วิจัยพบข้อปรับปรุงชุดกำรเรียนรู้เพื่อควำมสมบูรณ์และเหมำะสมในกำรน ำไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนในครั งต่อ ๆ ไป ดังนี          
  1. ปรับรูปแบบตัวอักษรให้น่ำสนใจเพื่อให้น่ำอ่ำนและน่ำเรียนรู้    
  2. ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรจัดวำงองค์ประกอบและเพิ่มคิวอำร์โคด (QR CODE) ของชุดกำร
เรียนให้น่ำสนใจและเกิดควำมต่ืนเต้นในข้อมูลของเนื อหำมำกขึ น เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมสนใจในชุด
กำรเรียนรู้ให้มำกขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  113 

 
บทที่ 5  

ผลกำรวิจัย อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

 
กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียน

ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ  (Research and  
Development) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั นตอน คือ 1) กำรวิจัย (Research) เป็นกำรจัดเตรียม
โครงกำรวิจัย โดยกำรศึกษำเอกสำรต ำรำ วรรณกรรม งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกำรเรียนรู้  
2) กำรพัฒนำ (Development) กำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 เป็นขั นตอนท่ีผู้วิจัยทดลองใช้เครื่องมือท่ี
พัฒนำขึ นในตอนท่ี 1 น ำไปหำประสิทธิภำพแบบรำยบุคคล (One to One Tryout) แบบกลุ่มเล็ก 
(Small Group Tryout) และปรับปรุงแก้ไข 3) กำรวิจัย (Research) กำรทดลองใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อยยอดมี สุข ท่ี ผู้วิ จัยสร้ำงขึ นมำใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง  4) กำรพัฒนำ 
(Development) เป็นขั นตอนสุดท้ำยของกำรวิจัยในครั งนี  เป็นกำรประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชุด
กำรเรียนรู้ เรื่องชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษำและพัฒนำชุดกำร
เรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อยยอดมี สุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียน 
สำมร้อยยอดวิทยำคม ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษำผลกำรเรียนรู้ของชุดกำรเรียนรู้
เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอด
วิทยำคม (3) ศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้เรื่องชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย  
ได้แก่ นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 10 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 30 คน โดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Sample Random Sampling) แบบแผนกำรวิจัยใช้กำรทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง 
(One  Group  Pretest Posttest Design) เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยครั งนี   ประกอบด้วย 1) ชุดกำร
เรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ทั งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องท่ี 1 เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด 
(สำระภูมิศำสตร์) เรื่องท่ี 2 เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด (สำระประวัติศำสตร์) เรื่องท่ี 3 เศรษฐกิจ
ยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ (สำระเศรษฐศำสตร์) เรื่องท่ี 4 วิถีคน วิถีถิ่นสำมร้อยยอด  (สำระหน้ำท่ี
พลเมือง วัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิตในสังคม) เรื่องท่ี 5 สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด (สำระศำสนำ 
ศีลธรรมและจริยธรรม) 2) แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน (Post 
- test) ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถำมควำม
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อยยอดมีสุข วิเครำะห์ข้อมูล
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ด ำเนินกำรโดยใช้ค่ำสถิติร้อยละ (%) ค่ำเฉล่ีย (x̄ )  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ( S.D. ) กำรทดสอบ  
(t-test) แบบ Dependent และกำรวิ เครำะห์ เนื อหำ (Content Analysis) แล้วน ำเสนอแบบ
พรรณนำควำม 
 

สรุปผลกำรวิจัย 

 จำกผลกำรวิ เครำะห์ข้ อมู ลน ำ เสนอขั น ตอนกำรวิ จัยและพัฒ นำ(Research and 
Development) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั นตอน คือ 1) กำรวิจัย (Research) เป็นกำรศึกษำข้อมูล
พื นฐำนในกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ 2) กำรพัฒนำ (Development) เป็นกำรสร้ำงและกำรหำ
ประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ 3) กำรวิจัย (Research) เป็นกำรทดลองใช้ชุดกำรเรียนรู้ และ 4) กำร
พัฒนำ (Development) เป็นกำรประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกำรเรียนรู้ ผลกำรวิจัยสรุปผลได้ ดังนี  
 1. ผลกำรศึกษำและพัฒนำชุดกำรเรียนรู้เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข พบว่ำชุดกำร
เรียนรู้ท่ีพัฒนำขึ นประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องท่ี 1 เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด (สำระภูมิศำสตร์) 
เรื่องท่ี 2 เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด (สำระประวัติศำสตร์) เรื่องท่ี 3 เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอด
ล่ ำซ ำ (สำระเศรษฐศำสตร์) เรื่องท่ี 4 วิถีคน วิถีถ่ินสำมร้อยยอด (สำระหน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ
กำรด ำเนินชีวิตในสังคม) เรื่องท่ี 5 สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด (สำระศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม) 
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง ได้ค่ำประสิทธิภำพ 89.53 / 81.11 ซึ่ งสูงกว่ำเกณฑ์ ท่ีก ำหนดไว้ 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐำนกำรวิจัยข้อท่ีหนึ่งท่ีได้ก ำหนดไว้เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่ำชุดกำรเรียนรู้มี
ประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

2. ผลกำรศึกษำผลกำรเรียนรู้เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนและหลังกำรเรียนจำกชุดกำรเรียนรู้ พบว่ำผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียนและหลัง

เรียน มีค่ำเฉล่ียคะแนนทดสอบหลังเรียน ( x̄ = 24.33 , S.D. = 2.33) สูงกว่ำค่ำเฉล่ียคะแนนทดสอบ

ก่อนเรียน (x̄ = 14.83 , S.D. = 4.04 ) ซึ่งเป็นไปตำมสมมุติฐำนท่ีตั งไว้ในข้อท่ีสอง  
 3. ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อย
ยอดมีสุข พบว่ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 จ ำนวน 30 คน นักเรียน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศชำยจ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
30 ด้ำนอำยุพบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่อำยุ 16 ปี จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมำอำยุ 
15 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.67 และอำยุ 17 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 นักเรียนมีควำม
คิดเห็นต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุ ด  

(x̄ = 4.63) และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย ดังนี  ด้ำนประโยชน์ท่ีได้จำกกำร

เรียนรู้ (x̄ = 4.69) ด้ำนรูปเล่มและกำรพิมพ์ (x̄ =4.64) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  (x̄ =4.60) 

และด้ำนเนื อหำ (x̄ =4.57) ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นไปตำมสมมุติฐำนท่ีตั งไว้ในข้อท่ีสำม 
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จำกกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม สำมำรถอภิปรำยผลของกำรวิจัยได้ดังนี  
 1. ผลกำรศึกษำและพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีสร้ำงขึ นมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 89.53 / 81.11 ซึ่งยอมรับ
สมมุติฐำนกำรวิจัยข้อท่ีหนึ่ง ทั งนี อำจเป็นเพรำะว่ำในกำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ได้จัดท ำอย่ำงมีระบบ
ขั นตอนประกอบด้วย ค ำน ำ วัตถุประสงค์ ค ำชี แจงในกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ ใบควำมรู้ส ำหรับนักเรียน 
ใบกิจกรรม แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ สอดคล้องกับ รุจีวรรณ  อำจกมล (2552: 28) ท่ีกล่ำวว่ำ 
ชุดกำรเรียนรู้ท่ีดีประกอบไปด้วย ปก ค ำน ำ สำรบัญ ค ำชี แจง วัตถุประสงค์ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ เพื่อให้เกิดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนให้มี
คุณภำพและมีควำมเหมำะสมกับนักเรียน นอกจำกนี ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Good (1973: 306) 
ท่ีกล่ำวว่ำ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน คู่มือครู เนื อหำ แบบทดสอบ ข้อมูลท่ีมีควำม
เท่ียงตรงเช่ือถือได้รวมทั งมีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยของกำรเรียนรู้ไว้อย่ำงครอบคลุมชัดเจนชุดกิจกรรม
ครูจะเป็นผู้จัดให้กับผู้เรียนแต่ละคนได้ศึกษำด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผู้คอยเสนอแนะให้กับผู้เรียน 
นอกจำกนี ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ มยุรี เจริญศิริ (2557: 80) ท่ีศึกษำกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้
และกำรเคล่ือนท่ีเพื่อพัฒนำ ควำมสำมำรถในกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ ของ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ชุดกำรเรียนรู้ท่ีพัฒนำขึ นมีองค์ประกอบดังนี  คู่มือนักเรียน คู่มือครู ปก 
ค ำน ำ สำรบัญ ค ำชี แจง วัตถุประสงค์/มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี วัดใบควำมรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล และชุดกำรเรียนรู้ท่ีพัฒนำขึ นมีประสิทธิภำพ ทั งนี อำจเป็น
เพรำะว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกำรเรียนรู้เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียน เรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นส ำคัญ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกชุดกำรเรียนรู้โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค ำแนะน ำและ
ช่วยเหลือ เป็นกำรฝึกให้ นักเรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
ปัญญำ รุ่งเรือง (2551:103) ท่ีศึกษำกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ ภูมิศำสตร์ประเทศไทยโดยใช้วิธีกำร
สอนท่ีใช้ชุดกำรเรียนรู้กับวิธีสอนแบบปกติ ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ผลกำรหำ
ประสิทธิภำพแบบรำยบุคคล (Individual Tryout) ได้ค่ำประสิทธิภำพเท่ำกับ 81.22/80.26 ซึ่งสูง
กว่ำเกณฑ์ 60/60 ท่ีก ำหนดไว้ ผลกำรหำประสิทธิภำพกลุ่มเล็กหรือกลุ่มย่อย (Small Group 
Tryout) ได้ค่ำประสิทธิภำพเท่ำกับ 77.22/75.55 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 70/70 ท่ีก ำหนดไว้ และผลกำรหำ
ประสิทธิภำพภำคสนำม (Field Tryout) ได้ค่ำประสิทธิภำพ เท่ำกับ 81.22/80.26 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 
80/80 ท่ีก ำหนดไว้ เนื่องจำกนักเรียนมีควำมสนใจและได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่ำนกำรตรวจอำจำรย์ผู้
ควบคุมวิทยำนิพนธ์ และผู้เช่ียวชำญแล้วน ำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะอย่ำงมีขั นตอนจึง
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ท ำให้ชุดกำรเรียนรู้น่ำสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนต้องกำรเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพิศ กอบจิตติ (2548: 65-66) ท่ีกล่ำว
ว่ำ ข้อดีของชุดกำรเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะช่วยให้บทเรียนท่ีมี
ควำมซับซ้อนง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจง่ำยขึ นและรวดเร็ว สำมำรถเรียนรู้เรื่องไกลตัว ช่วยกระตุ้นและ
สร้ำงควำมเข้ำใจ ท ำให้กระบวนกำรเรียนรู้น่ำสนใจยิ่งขึ นไม่น่ำเบื่อหน่ำย สำมำรถตอบสนองควำม
แตกต่ำงของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ ได้ดีจำกส่ิงท่ีเหมำะสมกับควำมเข้ำใจ 
สติปัญญำและวิธีกำรของผู้เรียน อีกทั งยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดี สร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  
 2. ผลกำรเรียนรู้เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
ก่อนและหลังกำรเรียนจำกชุดกำรเรียนรู้ พบว่ำผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่ำเฉล่ีย

คะแนนทดสอบหลังเรียน ( x̄ = 24.33, S.D. = 2.33) สูงกว่ำค่ำเฉล่ียคะแนนทดสอบก่อนเรียน  

(x̄ = 14.83, S.D. = 4.04 ) ซึ่งยอมรับสมมุติฐำนกำรวิจัยข้อท่ีสอง ทั งนี เนื่องจำกแบบทดสอบได้ผ่ำน
กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ หำค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงแบบทดสอบกับผลกำรเรียนรู้สอดคล้อง
กับมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (2540: 494-500) ท่ีกล่ำวว่ำกำรหำประสิทธิภำพของชุดกิจกรรม 
เป็นกำรน ำชุดกิจกรรมท่ีผลิตขึ นเป็นต้นแบบ (Prototype) ไปทดลองใช้ (Try out) ตำมขั นตอนท่ี
ก ำหนดไว้ในแต่ละระบบ เพื่อปรับปรุงให้เกิดผลตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด แล้วจึงน ำไปทดลอง สอนจริง 
แล้วน ำผลท่ีได้มำปรับปรุงแก้ไขอีกครั ง ก่อนท่ีจะผลิตออกมำเป็นจ ำนวนมำกกำรน ำชุดกิจกรรมท่ีได้
ทดลองใช้และปรับปรุงแล้วไปสอนจริงในชั นเรียน ซึ่งประสิทธิภำพเกณฑ์ท่ีก ำหนด ควรใช้เกณฑ์
ประสิทธิภำพมำตรฐำนในกำรก ำหนดค่ำของ E1/E2 และว่ำควรมีค่ำเท่ำใดส ำหรับเกณฑ์กำรหำ
ประสิทธิภำพท่ีตั งขึ น มีดังนี  E1 หมำยถึง คะแนนท่ีได้จำกผลกำรท ำกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดต่ำง ๆ 
ในช่วงของกำรใช้ชุดกิจกรรม E2 หมำยถึง คะแนนท่ีผู้เรียนท ำได้จำกกำรทดสอบหลังเรียน เป็นกำร
ตรวจสอบว่ำชุดกิจกรรมท่ีได้พัฒนำขึ นมำนี มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ท่ีตั งไว้  และผู้วิจัยได้น ำ
แบบทดสอบหำค่ำควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) และค่ำควำมเช่ือมั่น จำกนั นจึงน ำไปใช้
กับกลุ่มทดลอง ท ำให้นักเรียนมีผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องงำนวิจัยของ พนำรัตน์ ศรีปัญญำกร (2553: 109) ท่ีได้พัฒนำชุดกำร
เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับผู้เรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้นมีขั นตอนในกำรพัฒนำชุดกำร
เรียนรู้ ดังนี  1) ศึกษำข้อมูลพื นฐำนในกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ 2) พัฒนำและหำประสิทธิภำพชุดกำร
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้ชุดกำรเรียนรู้ 4) ประเมินและปรับปรุงแก้ไข
ชุดกำรเรียนรู้ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่ำ  ชุดกำรเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ส ำหรับผู้เรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น ควรใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำยมีตัวอย่ำงกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุดกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพ 81.33/86.11 ผลกำรเรียนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้นหลังเรียน
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สูงกว่ำก่อนเรียนซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ผู้เรียนมีควำมคิดเห็นต่อชุดกำร
เรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่ำงมำก และสอดคล้องงำนวิจัยของ วัฒนำ เจริญผล (2551: 136)  
ท่ีได้พัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม รหัส ส33101 ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนด่ำนแม่ค ำมันพิทยำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ชั น
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 มีประสิทธิภำพ 87.11/87.93 แสดงว่ำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยท่ีสร้ำงขึ นมีประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 34.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.13 และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่ำงเกณฑ์กับคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนพบว่ำคะแนนทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มท่ีก ำหนดอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย วิชำ  
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม รหัส ส33101 ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 อยู่ในระดับดีมำก และยัง
สอดคล้องงำนวิจัยของ อัมพร เต็มดี (2545: 148) ท่ีได้พัฒนำชุดกำรเรียนรู้เรื่อง กำรอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชน ส ำหรับนักเรียนชั นประถมศึกษำ อ ำเภอสวนผึ ง จังหวัดรำชบุรี ผลกำรวิจัย พบว่ำ 
1) นักเรียน ครู และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนต้องกำรให้มีกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้เรื่องกำรอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอสวนผึ ง จังหวัดรำชบุรี โดยให้แสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชนและผู้รู้ในท้องถิ่น 2) ชุดกำรเรียนรู้เรื่องกำรอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอสวนผึ ง จังหวัดรำชบุรี ประกอบด้วย  
ค ำน ำ วัตถุประสงค์ คู่มือครู คู่มือนักเรียน และส่ือประกอบกำรใช้ชุดกำรเรียน ซึ่งชุดกำรเรียนรู้มี
ประสิทธิภำพ 80.10/80.25 3) ครู ผู้รู้ในท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียวร่วมกันในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนด้วย
กำรศึกษำจำกแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชนและจำกกำรปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว  
4) นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนก่อนและหลังกำรใช้ชุด
กำรเรียนรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี ระดับ .05 โดยหลังกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้มีคะแนนสูง
กว่ำก่อนกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ นักเรียนมีควำมคิดเห็นท่ีดีต่อชุดกำรเรียนรู้เรื่องกำรอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชนรู้สึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนมำกขึ น และนักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรท ำ
ชิ นงำน ได้แก่ ปริศนำอักษรไขว้ หนังสือเล่มเล็ก ภำพวำดประกอบค ำบรรยำย โครงงำน ป้ำยนิเทศ 
และแผ่นพับ อยู่ในระดับดี 

 3. ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข พบว่ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปี 4 โดยภำพรวม

นักเรียนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (x̄ = 4.63, S.D. = 0.12) ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 



  118 

ปุณณภำ พลเย่ียม (2554: 90) ท่ีได้พัฒนำชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ผลกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้เรื่อง กรุงสุโขทัย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 กำรวิจัย
ครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำประสิทธิภำพชุดกำรเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษำดัชนีประสิทธิผลของชุดกำรเรียนรู้ และ 4) ศึกษำควำมพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกำรเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู้ ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง  
กรุงสุโขทัย กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  
มีประสิทธิภำพ 83.87/82.67 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดคือ 80/80 เป็นไปตำมท่ีตั งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง กรุงสุโขทัย  กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 หลังเรียน มีค่ำสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับงำนวิจัยของ หทัยรัตน์ อันดี (2544: 143) ท่ีได้ศึกษำเรื่องกำร
พัฒนำชุดกำรเรียนรู้เพื่อถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น ส ำหรับนักเรียนชั นประถมศึกษำ พบว่ำ นักเรียน
ชอบเรียนโดยใช้ชุดกำรเรียนรู้มีควำมสุขจำกกำรท ำกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมำยได้ค้นคว้ำหำควำมรู้จำก
สถำนท่ีจริงและบุคคลภำยนอกมีอิสระเสรีในกำรคิด ยังสอดคล้องงำนวิจัยของ Meeks (1972: 4295-
4296) ท่ีได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง กำรเปรียบเทียบวิธีกำรสอนแบบใช้ชุดกำรเรียนกับวิธีสอนแบบธรรมดำ  
ผลกำรวิจัยพบว่ำ วิธีสอนโดยใช้ชุดกำรเรียนมีประสิทธิภำพมำกกว่ำกำรสอนด้วยวิธีสอนธรรมดำ 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 และผู้วิจัยส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มทดลองทุกคน 
โดยท ำกำรส ำรวจทั งก่อนและหลังกำรทดลอง  ผลกำรวิเครำะห์ชี ให้เห็นว่ำทุกคนมีพัฒนำกำรทำงเจต
คติท่ีดีต่อกำรสอน  โดยใช้ชุดกำรเรียนเพิ่มขึ นอย่ำงมีนัยส ำคัญ จึงสรุปได้ว่ำกำรสอนโดยใช้ชุดกำร
เรียนจะดีกว่ำกำรสอนแบบธรรมดำ ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Wilson (1989: 416)  ท่ีได้ท ำกำร
วิจัยเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลกำรใช้ชุดกำรสอนของครูเพื่อแก้ปัญหำในกำรเรียนของเด็กเรียนช้ำด้ำน
คณิตศำสตร์เกี่ยวกับกำรบวก กำรลบ  ผลกำรวิจัยพบว่ำ ครูผู้สอนยอมรับว่ำกำรใช้ชุดกำรสอนมีผลดี
มำกกว่ำกำรสอนตำมปกติ อันเป็นวิธีกำรหนึ่งท่ีช่วยให้ครูสำมำรถแก้ปัญหำท่ีอยู่ในหลั กสูตร
คณิตศำสตร์ส ำหรับเด็กเรียนช้ำ และนอกนี ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Langstaff (1972: 1556-A) 
ท่ีได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง  กำรพัฒนำและประเมินชุดกำรสอนเพื่อเรียนด้วยตนเอง ส ำหรับกำรฝึกหัดครู
ของนักศึกษำและครูประจ ำมหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนียใต้พบว่ำ กำรเรียนจำกชุดกำรสอนท ำให้ผลกำร
เรียนดีขึ นช่วยส่งเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และท ำให้กระบวนกำรเรียนเป็นระบบกว่ำเดิม 
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ข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรพัฒนำชุดกำรเรียนรู้เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในกำรน ำชุดกำรเรียนรู้ไปใช้ในกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภำพ ซึ่งมีแนวคิดและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี  
 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยคร้ังต่อไป มีดังนี   
1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้     

 1.1 ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีได้ทุกคนซึ่งชุดกำรเรียนรู้
ทั ง 5 ชุดกำรเรียนรู้นั น มีกำรใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมด้วยระบบในคิว
อำร์โค้ด (QR CODE) ดังนั นก่อนกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ครูผู้สอนควรมีกำรส ำรวจควำมพร้อมในกำรใช้
เทคโนโลยีของนักเรียน   

 1.2 ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ เวลำท่ีใช้ในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมีจ ำนวนท่ีจ ำกัด 
ดังนั นครูผู้สอนควรควบคุมเวลำท่ีใช้ในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพรำะบำงชุดกำรเรียนรู้
นักเรียนต้องใช้เวลำในกำรศึกษำเนื อหำค่อนข้ำงมำก       

 1.3 จำกกำรวิจัยพบว่ำ ครูควรแนะน ำแหล่งสืบค้นข้อมูลท่ีหลำกหลำย ทันสมัย และ
น่ำเช่ือถือให้แก่นักเรียนในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อท ำให้นักเรียนสำมำรถ
น ำเสนอควำมรู้ได้ดียิ่งขึ น  

 1.4 จำกกำรวิจัยพบว่ำ ครูควรศึกษำเกี่ยวกับข้อมูลเบื องต้นของเนื อหำในชุดกำรเรียนรู้
จำกชุดกำรเรียนรู้ให้เกิดควำมเข้ำใจก่อนไปจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กับนักเรียน 

2. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยคร้ังต่อไป      
 2.1 ควรมีกำรน ำชุดกำรเรียนรู้ไปพัฒนำผลกำรเรียนรู้และทักษะกำรคิดในศตวรรษท่ี 21
ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 2.2 ควรศึกษำวิจัยเพื่อสร้ำงส่ือกำรเรียนรู้ประเภทอื่น ๆ เช่น ส่ือวีดิทัศน์ มัลติมีเดีย  
เป็นต้น เพื่อน ำมำใช้ประกอบในชุดกำรเรียนรู้เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ผลกำรเรียนรู้ท่ีสูงขึ น 
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ภำคผนวก ก  

รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 
 รำยช่ือผู้เช่ียวชำญตรวจสอบควำมเหมำะสมสอดคล้องของชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ 
สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ดังนี  
 
 1. อำจำรย์ ดร.วิฑูรย์  คุ้มหอม  อำจำรย์โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย 
      รำชภัฏเพชรบุรี 
      ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
  

2. อำจำรย์ ดร.ศศิพัชร  จ ำปำ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรสอนสังคมศึกษำ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร จังหวัดนครปฐม 

 ผู้เช่ียวชำญด้ำนชุมชนศึกษำ 
 
3. อำจำรย์กรกรต  เจริญผล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
  ผู้เช่ียวชำญด้ำนส่ือกำรสอนและเทคโนโลยี 
 
4. อำจำรย์ ดร.อมรรัตน์  สร้อยสังวำลย์ อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์มหำวิทยำลัย 

 รำชภัฏเพชรบุรี 
  ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล 
 
5. อำจำรย์สุพจน์  สุขพัฒน์  ครูช ำนำญกำร โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 

      ผู้เช่ียวชำญด้ำนเนื อหำท้องถิ่น (สำมร้อยยอด) 
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ภำคผนวก ข  

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 

- ตัวอย่ำงชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
- แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียน – หลังเรียน 
- แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่                       

สำมร้อยยอดมีสุข 
- ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ตัวอย่ำงชุดกำรเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข  
จ ำนวน 5 ชุดกำรเรียนรู้ 
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ตัวอย่ำงและรำยละเอียดของตัวอย่ำงชุดกำรเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
ชุดที่ 3 เร่ือง เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
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                                               ค ำน ำ 

 
 

 ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข เรื่อง เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ ส ำหรับ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษำชั นปีท่ี 4 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม จัดท ำขึ นเพื่อเป็นส่ือประกอบ               
กำรสอน เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 
 รำยละเอียดในชุดกำรเรียนรู้เล่มนี ประกอบไปด้วย ค ำชี แจงในกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ ส ำหรับ
นักเรียน วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน  ใบควำมรู้  ใบกิจกรรม เฉลยแบบทดสอบ
หลังเรียน ซึ่งนักเรียนสำมำรถศึกษำชุดกำรเรียนรู้ ตอบค ำถำมชุดกำรเรียนรู้ และตรวจสอบควำม
ถูกต้องได้ด้วยตนเอง 
 หลังจำกน ำชุดกำรเรียนรู้เล่มนี ไปใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแล้วท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำง  
กำรเรียนสูงขึ น นักเรียนสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเองเป็นส่ือท่ีช่วยแบ่งเบำภำระของครูผู้สอน
ได้มำก และใช้ได้ดี มีประสิทธิภำพสำมำรถอ ำนวยประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุตำม
จุดประสงค์ของหลักสูตรได้ 
 
 

นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
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ค ำช้ีแจงในกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน 
  
  
  

ชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข เรื่อง เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
ใช้ส ำหรับประกอบกำรเรียนรู้รำยวิชำชุมชนน่ำอยู่(เพิ่มเติม) ส31221 ชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้บรรลุ
ตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ให้นักเรียนอ่ำนค ำแนะน ำกำรใช้และปฏิบัติตำม
ขั นตอนท่ีก ำหนดต่อไปนี อย่ำงเคร่งครัด ดังนี        
 1. ให้นักเรียนศึกษำวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ให้เข้ำใจ      
 2. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน      
 3. ศึกษำชุดกำรเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมตำมท่ีก ำหนดไว้เพื่อเป็นกำรทบทวนให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเนื อหำยิ่งขึ น 
 4. นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน และบันทึกผลเพื่อประเมินผลควำมก้ำวหน้ำ   
 5. เมื่อสิ นสุดกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ นักเรียนร่วมกันอภิปรำยสรุปควำมรู้ท่ีได้รับรวมทั งหำ
แนวทำงแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ นจำกกำรเรียนรู้ร่วมกับครู เพื่อน ำไปปรับปรุงในครั งต่อไป 
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          วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
  
 
 
  
 
 
 

   1. ระบุอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 
     2. ส ำรวจและบอกช่ือสินค้ำท่ีมีช่ือเสียงของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

   3. อธิบำยสภำพกำรเปล่ียนแปลงของอำชีพในอดีตและปัจจุบันของ 
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 
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               เนื่องจำกลักษณะของพื นท่ีอ ำเภอสำมร้อยยอด ทำงด้ำนทิศตะวันตกเป็นแนวเทือกเขำ
ตะนำวศรี มีพื นท่ีลำดเอียงจำกตะวันตกไปตะวันออก ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินเหนียวจึงท ำให้
เหมำะแก่กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ ได้แก่ สับปะรด มะม่วง 
ขนุน และว่ำนหำงจระเข้ อำชีพท่ีสร้ำงรำยได้รองลงมำ คือ กำรท ำนำ และกำรประมง 
 

 
 
 
 
 

              ชุมชนสำมร้อยยอดนิยมปลูกมะม่วงเพื่อรับประทำนผลและส่งออก เพรำะผลมะม่วง
สำมำรถรับประทำนได้ทั งดิบและสุก มะม่วงสำมำรถปลูกและผลิดอกออกผลได้ดีในพื นท่ีทุกจังหวัด 
และทุกภำคของประเทศ แต่จะให้ผลแตกต่ำงกันไปตำมสภำพของท้องท่ี มะม่วงหลำยพันธุ์ยังเป็น
ผลไม้ท่ีตลำดต่ำงประเทศต้องกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรปลูกมะม่วงเพื่อกำรค้ำนั นจะต้องศึกษำถึงสภำพ
ควำมเหมำะสมหลำยประกำรด้วยกัน ผู้ปลูกจะต้องเลือกพื นท่ีให้เหมำะสม เพื่อให้ประหยัดต้นทุน  
ในกำรผลิตตลอดจนสำมำรถผลิตผล มะม่วงท่ีมีคุณภำพออกสู่ตลำดได้  
             พันธุ์มะม่วง แบ่งได้ตำมลักษณะกำรใช้ประโยชน์ คือ  
              1. มะม่วงส ำหรับรับประทำนผลดิบ เช่น พิมเสนมัน แรด เขียวเสวย มันหนองแซง ฟ้ำล่ัน 
เป็นต้น          
              2. มะม่วงส ำหรับรับประทำนผลสุก เช่น อกร่อง น  ำดอกไม้ หนังกลำงวัน ทองด ำ เป็นต้น  
              3. มะม่วงท่ีปลูกเพื่อกำรอุตสำหกรรมแปรรูปผลไม้  
                 3.1 มะม่วงส ำหรับดอง เช่น มะม่วงแก้ว เป็นต้น  
                 3.2 มะม่วงส ำหรับบรรจุกระป๋อง ท ำน  ำคั น มะม่วงแช่อิ่ม เช่น มะม่วงสำมปี เป็นต้น 
ส ำหรับ มะม่วงพันธุ์ที่ตลำดต่ำงประเทศต้องกำร ได้แก่ มะม่วงสุกพันธุ์หนังกลำงวัน น  ำดอกไม้ ทองด ำ 
และมะม่วง แก้ว ซึ่งท่ีประเทศไทยส่งไปจ ำหน่ำยมำกได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์และมำเลเซีย 

วิธีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ 

     กำรปลูกมะม่วง 
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                                                   รูปสวนมะม่วง 
                                           ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

                                                
 
 1. มะม่วงกวน 
 2. มะม่วงสมูตตี  
 3. มะม่วงแช่อิ่ม 
 4. มะม่วงอบแห้ง 
 5. มะม่วงน  ำปลำหวำน 
 6. ข้ำวเหนียวมะม่วง 

รูปตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์จำกมะม่วงสวนแป๊ะนัย 
ท่ีมำ : คุณจันทกำนต์ เหล่ำเจริญ 

 
รูปเจ้ำของผลิตภัณฑ์จำกมะม่วงสวนแป๊ะนัย 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 

     ผลิตภัณฑ์จำกมะม่วงของอ ำเภอสำมร้อยยอด 
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                                                              รูปขนุน 
                                               ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 

ขนุนเป็นไม้ผลยืนต้นขนำดใหญ่ ปลูกง่ำยสำมำรถเติบโตได้ดีและเร็วผลมีขนำดใหญ่ รูปกลม
หรือกลมยำว เปลือกมีหนำมแหลมสั นรอบผล เนื อขนุนเป็นท่ีนิยม รับประทำนกันท่ัวไปเนื อมีลักษณะ
เป็นยวง มีเมล็ดอยู่ข้ำงใน มีทั งเนื อชนิดหนำ เนื อบำง เนื อแห้งกรอบ และเนื อเละ สีของเนื อแตกต่ำง
กันไปแล้วแต่สำยพันธุ์ แม้ว่ำขนุนจะไม่ใช่ไม้ผลท่ีมีก ำเนิดในประเทศไทย แต่ก็น ำมำปลูกกันนำนจน
กลำยเป็นพันธุ์ไม้ผลพื นเมืองของไทย สภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมในกำรปลูกขนุนนั นต้องค ำนึงถึงควำม
สมดุลหลำยอย่ำง โดยเฉพำะเรื่องของดิน  

ชนิดของดินท่ีขนุนเติบโตได้ดี ขนุนเป็นไม้ผลท่ีขึ นได้ในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่ำจะเป็นดินร่วน 
ดินร่วนปนดินทรำย ดินทรำย ดินเหนียว ดินลูกรัง ปกติขนุนชอบดินร่วน หรือดินร่วนปนทรำยท่ีต้อง
ระบำยน  ำดี ส่วนดินเหนียวหรือดินทรำยต้องมีกำรปรับปรุงด้วยกำรใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกมำก ๆ จะช่วย
ให้ขนุนเจริญเติบโตได้ดีขึ น  

ควำมสมบูรณ์ของดินปลูกขนุน ขนุนชอบดินท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์สูง มีอินทรียวัตถุมำก ซึ่ง
ท ำให้ดินมีสีด ำ ขนุนจะเจริญเติบโตได้เร็ว ให้ผลดก ผลใหญ่ เนื อยวงมีสีเข้ม และมีรสหวำนกว่ำขนุนท่ี
ปลูกในดินท่ีมีสภำพควำมสมบูรณ์ต่ ำ อำจสังเกตว่ำพืชท่ีขึ นปกคลุมอยู่นั น ถ้ำมีกำรเจริญเติบโตดี ใบมี
สีเขียวเข้ม แสดงว่ำ  ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์สูง ควำมเป็นกรด ด่ำงของดินปลูกขนุน ขนุนขึ นได้ในดิน
ท่ีมีค่ำควำมเป็นกรดด่ำง 6.0 - 7.5 ถ้ำดินมีค่ำควำมเป็นกรดด่ำงต่ ำกว่ำ 6.0 ดินจะเป็นกรด ซึ่งจะเกิด
กำรตรึงจุลธำตุและฟอสเฟตต้องปรับแก้โดยกำรใช้ปูนเพื่อกำรเกษตร นิยมใช้ปูนโดโลไมต์ ปูนมำร์ล 
กำรปรับแก้ควำมเป็นกรดของดินต้องใช้หลักกำรใส่ครั งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั ง เพื่อให้เกิดกำรปรับตัว
ขึ นทีละน้อย ๆ ช่วงควำมเป็นกรดด่ำง ระดับ 6.0 - 7.5 ช่วงนี ท ำให้ขนุนสำมำรถใช้ปุ๋ยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ขนุนจะตอบสนองต่อปุ๋ยได้เป็นอย่ำงดี  

     กำรปลูกขนุน 
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ท ำเลปลูกต้องเป็นท่ีท่ีน  ำไม่ท่วมและดินต้องมีกำรระบำยน  ำได้ดีต้นขนุนไม่ชอบน  ำท่วมขัง 
ดังนั นพื นท่ีลุ่มท่ีใช้ปลูกขนุนจึงต้องท ำโคกหรือท ำสันร่องแบบร่องจีนจึงปลูกขนุนได้ท่ีนิยมปลูกกัน
ท่ัวไปมีอยู่ด้วยกัน  2 ประเภท คือ ขนุนหนัง และขนุนละมุด  

ส่วนใหญ่กำรขยำยพันธุ์ของขนุนเพื่อน ำไปปลูกนั นมีหลำยวิธี ตั งแต่ กำรใช้เมล็ดปลูก เป็นวิธี
ดั งเดิมท่ีปลูกกันมำนำน สำมำรถขยำยพันธุ์ได้ครั งละมำก ๆ ต้นท่ีได้จำกกำรเพำะเมล็ดจะสูงใหญ่ มี
อำยุยืนมีรำกแก้วท่ีหยั่งลึกไม่โค่นล้มง่ำย แต่ต้นท่ีได้จำกกำรเพำะเมล็ดอำจกลำยไปจำกพันธุ์เดิม 
ข้อเสียอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรเพำะเมล็ดจะให้ผลช้ำกว่ำต้นท่ีปลูกด้วยกิ่งตอนหรือกิ่งทำบ 
 
 
 
 1. ขนุนอบกรอบ หลำกรสชำติ 
 2. ขนุนกระป๋อง 
 3. ขนุนอบแห้ง 
 4. ขนุนเช่ือม 
 5. ผลขนุนส่งออกประเทศจีน 

 
 
 
 
 
 

 
รูปตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ขนุนทอดกรอบ 

ท่ีมำ : คุณจันทกำนต์ เหล่ำเจริญ 
 

 

 
 
 
 

รูปคุณทรงยศ  ตุ้มกระทึก เจ้ำของสวนขนุนสำมร้อยยอด 
ท่ีมำ :https://www.kasetup.com/2017/03/30.html  

ผลิตภัณฑ์จำกขนุนอ ำเภอสำมร้อยยอด 
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สับปะรด เป็นพืชล้มลุกท่ีมีควำมทนทำนต่อสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ได้ดี ต้นก ำเนิดของ

สับปะรดมำจำกทวีปอเมริกำใต้ แหล่งปลูกท่ีส ำคัญ ๆ ของประเทศเรำมักจะอยู่ใกล้ ๆ ทะเล เช่น 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง และจังหวัดต่ำง ๆ ในภำคใต้ เช่น ภูเก็ต พังงำ ชุมพร ซึ่งนิยม
ปลูกในสวนยำงส ำหรับในอ ำเภอสำมร้อยยอด นิยมปลูกหลำยสำยพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปัตตำเวีย พันธุ์
อินทรชิต พันธุ์ขำว พันธุ์ภูเก็ต พันธุ์นำงแล เป็นต้น                                     
 1. พันธุ์ปัตตำเวีย พันธุ์นี มีช่ืออื่น ๆ เช่น ปรำณบุรี สำมร้อยยอด มักรู้จักกัน แพร่หลำยในนำม
ของ สับปะรดศรีรำชำ แหล่งปลูกท่ีส ำคัญคือ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี เพชรบุรี ล ำปำง ผลมีรสหวำนฉ่ ำ 
มีน  ำมำก รสชำติดี ใบมีสีเขียวเข้ม ตรงกลำงใบเป็นร่องเป็นสีแดงอมน  ำตำล ผิวด้ำนบนใบจะเป็นมั น
เงำ ส่วนผิวใต้ใบมีสีเทำเงิน ขอบใบเรียบแต่บริเวณปลำยใบจะมีหนำมเล็กน้อย มีกลีบดอกเป็นสีม่วง
อมน  ำเงิน ผลมีน  ำหนักประมำณ 2 - 6 กก. มีขนำดและรูปทรงแตกต่ำงกันไป เปลือกผลจะมีสีเขียว
คล  ำเมื่อยังอ่อนอยู่ แต่เมื่อแก่จัดก็จะเปล่ียนไป เป็นสีเหลืองอมส้ม ก้ำนผลจะสั น ไส้ภำยในผลจะใหญ่ 
เนื อมีสีเหลืองอ่อน ถ้ำในฤดูร้อนก็จะมีสีเนื อเข้มขึ น  

 
 
 
 
 

รูปสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย 
ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

 

 2. พันธุ์อินทรชิต แหล่งปลูกท่ีส ำคัญ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ พันธุ์นี ถือว่ำเป็นพันธุ์พื นเมือง
ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในประเทศไทย ลักษณะของใบจะมีสีเขียวอ่อน ไม่เป็นมัน ใต้ใบมีสีเขียวออกขำวและมี
วำวเป็นสีน  ำเงิน ขอบใบ ตำมแนวยำวทั งสองข้ำงจะมีแถบสีแดงอมน  ำตำล ขอบใบมีหนำม แหลมโค้ง
งอเป็นสีน  ำตำลอมแดงมีกลีบดอกสีม่วงเข้ม ท่ีก้ำนผลจะมี ตะเกียงติดอยู่  ผลมีขนำดเล็กกว่ำพันธุ์
ปัตตำเวีย มีรสหวำนอ่อน ๆ เปลือกผลจะเหนียวแน่นเหมำะแก่กำรขนส่ง 

 
รูปสับปะรดพันธุ์อินทรชิต 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

     กำรปลูกสับปะรด 
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3. พันธุ์ขำว เป็นพันธุ์พื นเมืองและน่ำจะกลำยพันธุ์มำจำกพันธุ์อินทรชิต พันธุ์นี เกษตรกรนิยม
ปลูกร่วมกับพันธุ์อินทรชิต แหล่งปลูกท่ีส ำคัญคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ลักษณะของใบจะแคบและสั น
กว่ำพันธุ์อินทรชิต ใบเป็นทรงพุ่มเตี ยมีสีเขียวอมเหลือง บริเวณขอบใบจะมีหนำมโค้งงอไปสู่ปลำยใบ 
ปลำยกลีบดอกมีสีม่วงอมชมพู โคนกลีบมีสีม่วงอ่อน ผลมีหลำยจุกมีขนำดน  ำหนักเฉล่ียของผล
ประมำณ 0.85 กก. ผลเป็นรูปทรงกระบอก มีตำผลลึก เนื อผลมีสีเหลืองทอง คุณภำพเนื อไม่ค่อยดี 
รสชำติหวำนอ่อน  

 
รูปสับปะรดพันธุ์ขำว 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 

 4. พันธุ์ภูเก็ตหรือสวี มีช่ืออื่นๆ ท่ีเรียกกันอีกเช่น พันธุ์ชุมพร พันธุ์สวี พันธุ์ตรำดสีทอง  
มักปลูกกันมำกในสวนยำงทำงภำคใต้ โดยจะปลูกกันระหว่ำงแถวของยำงพำรำก่อนท่ีจะกรีดยำงได้ 
แหล่งปลูกท่ีส ำคัญคือ จังหวัดภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมรำช และตรำด ลักษณะของใบจะมีสีเขียวอ่อน 
กลำงใบมีแถบสีแดง ปลำยขอบใบจะมีหนำมสีแดงแคบและยำวกว่ำ พันธุ์อินทรชิตและพันธุ์ขำว  
กลีบดอกจะมีสีม่วงอ่อน ผลมีขนำดเล็ก ตำลึก เปลือกหนำ เนื อมีสีเหลืองเข้ม รสชำติหวำนกรอบ 
มีกล่ินหอม  

                                           
รูปสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 
          5. พันธุ์นำงแลหรือน  ำผึ ง ในจังหวัดเชียงรำยมักนิยมปลูกพันธุ์นี กันมำก มีลักษณะคล้ำยคลึง
กับพันธุ์ปัตตำเวีย แต่ผลจะมีรูปทรงกลมกว่ำพันธุ์ปัตตำเวีย ตำจะนูน เปลือกบำง และรสหวำนเข้ม
กว่ำพันธุ์ปัตตำเวีย ผลมีเนื อสีเหลืองเข้มเปลือกผลบำงมำก  
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รูปสับปะรดพันธุ์นำงแลหรือน  ำผึ ง 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
 

  
  
          

          ฤดูปลูก สับปะรดสำมำรถปลูกได้เกือบตลอดทั งปีในประเทศไทย แต่ไม่ควรปลูกในช่วงท่ีฝน
ตกหนักติดต่อกันหลำยวัน เพรำะจะท ำให้เกิดโรคเน่ำขึ นมำได้ ในเดือนธันวำคม ควรมีกำรเตรียมดิน
ให้เสร็จและท ำกำรปลูก ในเดือนมกรำคม - เมษำยน เนื่องจำกมีแสงแดดจ้ำและไม่มีฝนตกชุก ซึ่งเป็น
ช่วงท่ีดินยังมีควำมชุ่มชื นเพียงพอแก่กำรเจริญเติบโตในระยะแรกอยู่ ถ้ำปลูกในฤดูแล้งควรฝังหน่อให้
ตั งตรง แต่ถ้ำปลูกในฤดูฝนควรฝังหน่อให้ เอียง 45 องศำ เพื่อป้องกันน  ำเข้ำไปขังอยู่ในยอด 

 
 
 

 1. สับปะรดกวน 
 2. สับปะรดกระป๋อง 
 3. สับปะรดอบแห้ง 
 4. ชีสเชคไส้สับปะรด 
 5. สับปะรดแช่แข็ง 
 6. น  ำสับปะรดเข้มข้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ฤดูปลูกสับปะรด 

ผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดอ ำเภอสำมร้อยยอด 
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รูปตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด 

ท่ีมำ : คุณปิยำภรณ์   วงกรณ์ 
 

 
 

รูปโรงงำนผลิตและแปรรูป อ ำเภอสำมร้อยยอด 
ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

 
           
 
         ว่ำนหำงจระเข้ เป็นต้นพืชท่ีมีเนื ออิ่มอวบ จัดอยู่ในตระกูลลิเล่ียม (Lilium) แหล่งก ำเนิดดั งเดิม 
อยู่ในชำยฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และบริเวณตอนใต้ของทวีปแอฟริกำ พันธุ์ของว่ำนหำงจระเข้มี
มำกกว่ำ 300 ชนิด ซึ่ง มีทั งพันธุ์ท่ีมีขนำดใหญ่มำกจนไปถึงพันธุ์ท่ีมีขนำดเล็กกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ลักษณะพิเศษของว่ำนหำงจระเข้ ก็คือ มีใบแหลมคล้ำยกับเข็ม เนื อหนำ และเนื อในมีน  ำเมือกเหนียว 
ว่ำนหำงจระเข้ผลิดอกในช่วงฤดูหนำว ดอกจะมีสีต่ำง ๆ กัน เช่น เหลือง ขำว และแดง ทั งนี ขึ นอยู่กับ
สำยพันธุ์ ค ำว่ำ "อะโล" (Aloe) เป็นภำษำกรีซโบรำณ หมำยถึงว่ำนหำงจระเข้ ซึ่งแผลงมำจำกค ำว่ำ 
"Allal"  มี ควำมหมำยว่ำ ฝำดหรือขม   ในภำษำยิว ฉะนั นเมื่อผู้คนได้ยินช่ือนี  ก็จะท ำให้นึกถึงว่ำน
หำงจระเข้ ว่ำนหำงจระเข้เดิมเป็นพืชท่ีขึ น ในเขตร้อนต่อมำมีกำรน ำไปแพร่พันธุ์ในยุโรปและเอเชีย 
ต้นก ำเนิดว่ำนหำงจระเข้เป็นพืชพื นเมืองของทวีปแอฟริกำ แพร่พันธุ์เข้ำมำในประเทศไทยเมื่อไรไม่
ปรำกฏ จนบำงคนคิดว่ำเป็นพืชพื นเมืองของไทย ลักษณะว่ำนหำงจระเข้ เป็นพืชขนำดเล็กใบหนำ อุ้ม
น  ำ ภำยในใบมีลักษณะเป็นวุ้นขำว ๆ ใส ๆ สีเขียวอ่อน ออกจะหม่น ๆ ใบยำงแหลม ลักษณะขอบใบมี
หนำมคล้ำยใบเล่ือยขึ นจำกต้นซึ่งอยู่ติดกับดิน ช่อดอกจะออกตรงกลำงต้นก้ำนช่อดอกยำวมำก ดอกสี

     กำรปลูกว่ำนหำงจระเข้ 
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แดง เป็นหลอดบำนจำกล่ำงไปบน ถ้ำปลูกไว้ในท่ีท่ีมีอำกำศร้อน และอยู่ริมทะเลจะให้ปริมำณวุ้นมำก 
ส่วนท่ีใช้เป็นสมุนไพร น  ำยำงจำกใบซึ่งมีสำรส ำคัญในใบเป็นยำด ำ เรียกว่ำ สำรแอนตร้ำกินัน และ 
บำร์บำเรียน 
 

 
 

รูปว่ำนหำงจระเข้ 
ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

 
 
 
   1. เครื่องด่ืมว่ำนหำงจระเข้ผสมน  ำองุ่นขำว และผสมน  ำลิ นจ่ี 
   2. น  ำว่ำนหำงจระเข้ 
   3. ว่ำนหำงจระเข้กระป๋อง 
   4. ว่ำนหำงจระเข้อบแห้ง 
 

 
รูปกลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร อ ำเภอสำมร้อยยอด 

ท่ีมำ : http://prachuap.cdd.go.th/services/3 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ว่ำนหำงจระเข้อ ำเภอสำมร้อยยอด 
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          เมื่ อ ผ่ำน เข้ำไปใน ชุมชนบ้ ำนห้ วยขมิ น  ต ำบลไร่ เก่ ำ อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จะเห็นนำข้ำวสลับกับทิวเขำเป็นช่วง ๆ สภำพพื นท่ีเป็นท่ีรำบลุ่ม มีน  ำจืดท่วมขัง
ตลอดปี ชำวบ้ำนประกอบ อำชีพทั งกำรท ำนำ ท ำไร่ ค้ำขำย เลี ยงสัตว์ รับจ้ำง แต่อำชีพหลักท่ีส ำคัญ 
คือ กำรท ำนำข้ำว โดยพื นท่ีท ำนำข้ำวจะกระจำยอยู่ตอนบนมีทำงรถไฟเป็นเขตกั น พื นท่ีตอนล่ำงซึ่ง
อยู่ติดกับเขตอุทยำนเขำสำมร้อยยอด ชำวบ้ำนจะหำปลำและขุดบ่อเลี ยงกุ้ง ในอดีตชำวนำจะอำศัยน  ำ
ท่ีไหลผ่ำนของแต่ละปีในกำรเพิ่มอินทรีย์สำร ให้กับนำข้ำว ต่อมำเมื่อกำรเปล่ียนแปลงเข้ำมำในพื นท่ี 
เกิดระบบสำธำรณูปโภคมำกมำย มีกำรวำงระบบ คมนำคมและชลประทำน ท ำให้ส่งผลต่อกำรไหล
ของน  ำ เกิดกำรเปล่ียนแปลงของพื นท่ีตำมมำ เช่น ในฤดูน  ำหลำก เกิดปัญหำน  ำท่วมขังในพื นท่ีท ำนำ
เป็นระยะเวลำนำนกว่ำปกติ จนไม่สำมำรถท ำนำได้ในบำงพื นท่ีต้องใช้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง กำรใช้
รถไถเดินตำม เข้ำมำช่วยมำกขึ นและใช้เครื่องสูบน  ำเพื่อแก้ปัญหำน  ำท่วม ท ำให้ต้นทุนในกำรท ำนำ
สูงขึ น ระบบกำรเกษตรจึงต้องปรับเปล่ียนไปตำมยุคสมัย กำรท ำนำข้ำวแบบเดิม กำรไถเตรียมดินท่ีมำ
จำกกำรใช้แรงงำนวัว ควำย กลำยเป็นเครื่องจักรกล มีกำรใช้สำรเคมีและยำฆ่ำแมลงในกำรเพิ่ม
ผลผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ำมำกกว่ำกำรท ำกำรเกษตรเพื่อยังชีพอย่ำงในอดีต บำงช่วงเกิดควำมขัดแย้งจำก
กำรจัดกำรระบบน  ำไม่เพียงพอกับกำรประกอบอำชีพทั งกำรเลี ยงปลำเลี ยงกุ้ง และกำรท ำนำในพื นท่ี
หำกปล่อยให้สถำนกำรณ์ปัญหำเกิดขึ นอย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ในชุมชนได้ 
 
 
 

          เมื่อน ำเมล็ดข้ำวไปเพำะให้งอก โดยแช่น  ำนำนประมำณ 1 - 2 ช่ัวโมง แล้วน ำเมล็ดขึ นจำกน  ำ
และเก็บไว้ในท่ีมีควำมชื นสูงเมล็ดจะงอกภำยใน 48 ช่ัวโมง จึงน ำเมล็ดท่ีเริ่มงอกเหล่ำนี ไปปลูกในดินท่ี
เปียกส่วนท่ีเป็นรำกจะเจริญเติบโตลึกลงไปในดิน ส่วนท่ีเป็นยอดก็จะสูงขึ นเหนือผิวดินแล้วเปล่ียนเป็น
ใบ ต้นข้ำวเล็ก ๆ นี  เรียกว่ำ “ต้นกล้ำ” หลังจำกต้นกล้ำมีอำยุประมำณ 40 วัน จะมีหน่อใหม่เกิดขึ น
โดยเจริญเติบโตออกจำกตำบริเวณโคนต้น ต้นกล้ำแต่ละต้นสำมำรถแตกหน่อใหม่ประมำณ 5 - 15 
หน่อ ทั งนี ขึ นอยู่กับพันธ์ข้ำว ระยะเวลำในกำรปลูกและควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน หน่อต้นกล้ำให้รวง
ข้ำวหนึ่งรวง รวงข้ำวมีเมล็ดข้ำว ประมำณ 100 - 200 เมล็ด โดยปกติต้นข้ำวท่ีโตเต็มท่ีแล้วจะมีควำม
สูงจำกพื นดินถึงปลำยรวงท่ีประมำณ 100 - 200 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่ำงไปตำมพันธุ์ข้ำว ตลอดจนถึง
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและควำมลึกของน  ำ 

     กำรท ำนำ 

     กำรเตรียมข้ำว 
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                                                       รูปกำรท ำนำ 
                                             ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 
  

 
  

 จำกสภำพภูมิศำสตร์ของอ ำเภอสำมร้อยยอด ท ำให้ทำงด้ำนทิศตะวันออกของอ ำเภอ  
สำมร้อยยอด มีลักษณะเป็นทุ่งสำมร้อยยอดและชำยฝ่ังเหมำะแก่กำรประกอบอำชีพกำรเพำะเลี ยง
สัตว์น  ำ และอำชีพประมงประกอบกับในชุมชนประชำกรมีฐำนะท่ียำกจน จึงส่งผลท ำให้มีกำร
ประกอบอำชีพรับจ้ำงท ำงำนอุตสำหกรรม และมีกำรรวมกลุ่มอำชีพในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
กำรเกษตรต่ำง ๆ  
 กำรประกอบอำชีพประมงในบริเวณทุ่งสำมร้อยยอดโดยเป็นอำชีพหลักหรืออำชีพรองขึ นอยู่
กับลักษณะ พื นท่ี เช่น บริเวณตอนบนของทุ่งสำมร้อยยอด ส่วนบริเวณตอนกลำงเป็นลักษณะท่ีเป็น
ทุ่งน  ำจืด มีกำรท ำเกษตรกรรม มีโรงงำนอุตสำหกรรม และพื นท่ีบริเวณตอนล่ำงเป็นบริเวณน  ำเค็มจึง
เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพประมงทะเลและเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ อำชีพชำวประมงเป็นอำชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับสัตว์น  ำ ทั งน  ำจืด น  ำกร่อย และน  ำเค็ม อำชีพชำวประมงเป็นอำชีพด่ังเดิมท่ีคนในยุค
สมัยก่อนหำกินตำมแหล่งน  ำธรรมชำติในกำรจับสัตว์น  ำ เช่น กุ้ง หอย ปูปลำมำบริโภค และขำยซึ่ง
ปัจจุบันอำชีพชำวประมงได้พัฒนำเป็นอำชีพท่ีมีควำมมั่นคงมำกขึ น ด้วยกำรท ำเกษตรประมงในเชิง
ธุรกิจมำกขึ น เพำะพันธุ์สัตว์น  ำเพื่อขำยเป็นอำหำรและเครื่องประดับ เช่น กำรท ำนำกุ้งหรือฟำร์มกุ้ง 
กำรท ำฟำร์มปลำหรือกำรเลี ยงปลำในบ่อดิน  กำรเลี ยงปลำในกระชัง กำรท ำฟำร์มหอยมุก กำร
เพำะพันธุ์สำหร่ำย เป็นต้น นับวันอำชีพประมงจะมีกำรพัฒนำกำรผลิตให้มีคุณภำพและมีปริมำณมำก
ขึ น เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของมนุษย์อำชีพนี จึงต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำง
มำกขึ น 

 
รูปเรือประมงชำยฝ่ังสำมร้อยยอด 

ท่ีมำ : นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช 

     กำรท ำประมง 



  148 

ใบกิจกรรมท่ี 1 
เรื่อง อำชีพท้องถิ่นของฉัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อำชีพท้องถิ่นของฉัน ………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 

ช่ือ ………………………. นำมสกุล ………………………….. เลขท่ี …………. ช้ัน ………….. 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำงเศรษฐกิจ 

ค ำช้ีแจง : ให้นักเรียนเขียนแผนผังควำมคิดควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูก
พืชทำงเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ช่ือ …………………………. นำมสกุล ………………………….. เลขท่ี …………. ช้ัน ………….. 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
 
ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
1. กำรปลูกพืชชนิดใดท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัวของนักเรียนมำกท่ีสุด  
 ก. ข้ำว                 ข. ขนุน 
 ค. มะม่วง      ง. สับปะรด 
 
2. ขนุนพันธุ์ใดท่ีนิยมปลูกมำกท่ีสุดในอ ำเภอสำมร้อยยอด  
 ก. ขนุนหนังและขนนุละมุด    ข. ขนุนหนังและขนุนศรีบรรจง 
 ค. ขนุนละมุดและขนุนจ ำปำกรอบ   ง. ขนุนศรีบรรจงและขนุนจ ำปำกรอบ 
 
3. บริเวณทุ่งสำมร้อยยอดประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพใดมำกท่ีสุด  
 ก. ท ำสวนมะม่วง     ข. ท ำไร่สับปะรด 
 ค. ธุรกิจบริกำรบ้ำนพัก    ง. ประมงและเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 
 
4. อุตสำหกรรมใดท่ีมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น มำกท่ีสุด  
 ก. กำรแปรรูปผลไม้     ข. กำรแปรรูปขนุน 
 ค. กำรแปรรูปสับปะรด    ง. กำรแปรรูปน  ำมันปำล์ม 
 
5. ชุมชนบ้ำนห้วยขมิ นมีอำชีพหลักท่ีส ำคัญคือข้อใด  
 ก. กำรท ำนำ      ข. กำรท ำสวนมะม่วง 
 ค. กำรท ำไร่สับปะรด     ง. กำรท ำประมง 
 
6. บุคคลในข้อใดขึ นช่ือว่ำประกอบอำชีพในท้องถิ่นได้ ดีท่ีสุด 
 ก. มีช่ือเสียงโด่งดัง     ข. มีสินค้ำออกสู่ตลำด  
 ค. มีผู้คนให้ควำมนับถือ    ง. มีรำยได้เลี ยงตนเองและครอบครัว 
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7. ข้อไม่ใช่พืชเศรษฐกิจท่ีส ำคัญในอ ำเภอสำมร้อยยอด  
 ก. กล้วยน  ำว้ำ มะนำว     ข. สับปะรด ขนุน 
 ค. มะม่วง ว่ำนหำงจระเข้    ง. ขนุน มะม่วง  
 
 
 

8. ข้อใดไม่ใช่อำชีพหลักในท้องถิ่นของอ ำเภอสำมร้อยยอด  
 ก. กำรท ำนำ      ข. กำรท ำประมง 
 ค. กำรท ำสวนมะนำว     ง. กำรท ำสวนมะม่วง 
 
9. ข้อใดไม่ใช่อุตสำหกรรมท่ีส ำคัญของอ ำเภอสำมร้อยยอด  
 ก. อุตสำหกรรมแปรรูปผลไม้    ข. อุตสำหกรรมแปรรูปสับปะรด 
 ค. อุตสำหกรรมแปรรูปน  ำมันปำล์ม   ง. อุตสำหกรรมแปรรูปน  ำมันมะพร้ำว 
 
10. อำชีพใดท่ีสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนสำมร้อยยอดมำกท่ีสุด  
 ก. อุตสำหกรรม     ข. เกษตรกรรม 
 ค. กำรท ำประมง     ง. ธุรกิจและกำรบริกำร 
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บันทึกสำระส ำคญั  / ควำมรู้ที่ได้รบั 
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 1. ข 

2. ก 
3. ง 
4. ค 
5. ก 
6. ง 
7. ก 
8. ค 
9. ง 

10. ข 
 

 
 
 
 

  

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
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                                                          รำยกำรอ้ำงอิง 
 

 
 
ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ. 2556. กำรปลูกและกำรจัดกำรสวนมะม่วง แบบประสบกำรณ์ 
           htpp://www.technologychaoban.com. สืบค้นเมื่อวันท่ี 8 พฤษภำคม 2558.  
 
เทศบำลต ำบลไร่เก่ำ. 2557. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลไร่เก่ำ พ.ศ. 2557-2560.   
          ประจวบคีรีขันธ์: กองวิชำกำรและแผนงำนเทศบำลต ำบลไร่เก่ำ.  
 
เทศบำลต ำบลไร่ใหม่. 2557. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลไร่ใหม่ พ.ศ. 2557-2560.  
          ประจวบคีรีขันธ์: กองวิชำกำรและแผนงำนเทศบำลต ำบลไร่ไหม่. 
 
“สำมร้อยยอด”  htpp://www.samroiyod.go.th/product images/41. สืบ ค้น เมื่ อ วัน ท่ี  1 

สิงหำคม 2561 
 
ส ำนักงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. 2556. บรรยำยสรุปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ประจวบคีรีขันธ์:  
 กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศและกำรส่ือสำร. 
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แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียน 
ชุดกำรเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  

โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 
 

ค ำช้ีแจง ข้อสอบนี เป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
ค ำสั่ง     ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วท ำเครื่องหมำย X ลงใน
กระดำษค ำตอบ 
 
1. อ ำเภอสำมร้อยยอดเคยเป็นส่วนหนึ่งของอ ำเภอใด (ควำมจ ำ) 
 ก. อ ำเภอกุยบุรี อ ำเภอหัวหิน   ข. อ ำเภอปรำณบุรี อ ำเภอกุยบุรี 
 ค. อ ำเภอหัวหิน อ ำเภอปรำณบุรี  ง. อ ำเภอหัวหิน อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 

2. ข้อใดคือกลุ่มคนท่ีสำมำรถไปใช้ประโยชน์จำกพื นท่ีอ ำเภอสำมร้อยยอดได้มำกท่ีสุด (ประยุกต์ใช้) 
 ก. นักเดินเรือ     ข. นักกำรเมือง 
 ค. นักโบรำณคดี    ง. นักกีฬำว่ำยน  ำ 
 

3. ข้อใดเป็นเทศบำลท่ีอยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอสำมร้อยยอด  (ควำมจ ำ) 
 ก. เทศบำลต ำบลไร่เก่ำ   ข. เทศบำลต ำบลศิลำลอย 
 ค. เทศบำลต ำบลไร่ใหม่   ง. เทศบำลต ำบลสำมร้อยยอด 
 
4. เมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับกำรยกระดับใหเ้ป็นจังหวัดในรัชกำลใด (ควำมจ ำ) 
 ก. รัชกำลท่ี 5     ข. รัชกำลท่ี 6 
 ค. รัชกำลท่ี 7     ง. รัชกำลท่ี 8 
 

5. ข้อควำมจำกค ำขวัญของอ ำเภอสำมร้อยยอด “อุทยำนแห่งชำติล  ำค่ำ” หมำยถึงข้อใด (ควำมจ ำ)  
 ก. สัตว์ป่ำสงวน    ข. เขำสำมร้อยยอด                  
 ค. ป่ำไม้นำนำพรรณ                    ง. อุทยำนแห่งชำติทำงทะเลแห่งแรก 
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6. ข้อใดคือต้นไม้ท่ีใช้เป็นสัญลักษณ์ของอ ำเภอสำมร้อยยอด (ควำมจ ำ) 
 ก. ต้นชัยพฤกษ ์             ข. ต้นรำชพฤกษ์ 
 ค. ต้นสำมร้อยยอด              ง. ต้นมะฮอกกำน ี   
 
 

7. สถำนท่ีท่ีนักประวัติศำสตร์แปลช่ือจำกส ำเนียงจีนค ำว่ำ Pi–Chia–Shan สันนิษฐำนว่ำคือข้อใด 
(ควำมจ ำ) 
 ก. เขำพะเนินทุ่ง            ข. เขำล้อมหมวก  
 ค. เขำช่องกระจก    ง. เขำสำมร้อยยอด 
 
8. สักกำระพ่อปู่ งำมคูหำคฤหำสน์ อุทยำนแห่งชำติล  ำค่ำ แหล่งพฤกษำชุ่มน  ำ หำดเขำถ  ำสวยสด 
สับปะรดหวำนฉ่ ำ ถิ่นอ ำไพน  ำใจงำม เป็นค ำขวัญของอ ำเภอใด (ควำมจ ำ) 
 ก. อ ำเภอกุยบุรี                  ข. อ ำเภอปรำณบุรี 
 ค. อ ำเภอสำมร้อยยอด                   ง. อ ำเภอประจวบคีรีขันธ์ 
 

9. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกำรตั งสมมุติฐำนท่ีมำของค ำว่ำ สำมร้อยยอด  (วิเครำะห์) 
 ก. เรียกตำมพืชชนิดหนึ่งท่ีเกิดขึ นในบริเวณนี  เรียกว่ำ “ต้นสำมร้อยยอด”            
 ข. พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนนำมว่ำ “สำมร้อยยอด”                 
 ค. เรียกตำมจ ำนวนยอดเข้ำ สูง ๆ ต่ ำ ๆ สลับกันของเทือกเขำหินปูนได้ถึง 300 ยอด                
 ง. กำรเล่ำขำนสืบต่อกันมำของต ำนำนพื นบ้ำนของชำวบ้ำนท่ีเรียกว่ำ เกำะสำมร้อยยอด 
 

10. ข้อใดคือโครงสร้ำงหินของเขำสำมร้อยยอด (วิเครำะห์)  
 ก. หินปูน     ข. หินทรำย 
 ค. หินแกรนิต     ง. อุตสำหกรรมแปรรูปน  ำมันมะพร้ำว 
 

11. ขนุนพันธุ์ใดท่ีนิยมปลูกมำกท่ีสุดในอ ำเภอสำมร้อยยอด (วิเครำะห์) 
 ก. ขนุนหนังและขนนุละมุด   ข. ขนุนหนังและขนุนศรีบรรจง 
 ค. ขนุนละมุดและขนุนจ ำปำกรอบ  ง. ขนุนศรีบรรจงและขนุนจ ำปำกรอบ 
 

12. ลักษณะภูมิประเทศของต ำบลไร่ใหม่เอื อต่อกำรปลูกพืชชนิดใด (วิเครำะห์) 
 ก. ทุเรียน มังคุด    ข. ลองกอง เงำะ 
 ค. มะม่วง สับปะรด    ง. มันส ำปะหลัง เผือก 
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13. บริเวณทุ่งสำมร้อยยอดประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพใดมำกท่ีสุด (วิเครำะห์) 
 ก. ท ำสวนมะม่วง    ข. ท ำไร่สับปะรด 
 ค. ธุรกิจบริกำรบ้ำนพัก   ง. ประมงและเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 
 

14. ชุมชนบ้ำนห้วยขมิ นมีอำชีพหลักท่ีส ำคัญคือข้อใด (ควำมจ ำ) 
 ก. กำรท ำนำ     ข. กำรท ำประมง 
 ค. กำรท ำไร่สับปะรด    ง. กำรท ำสวนมะม่วง 
 

15. ประเพณีกำรเล่นคอน ฟ้อนแคน เป็นกำรละเล่นเพื่อจุดประสงค์ใด (ควำมเข้ำใจ)  
 ก. เพื่อเลือกคู่     ข. เพื่อควำมรักและควำมสำมัคคี 
 ค. เป็นกำรแสดงควำมเคำรพผู้อำวุโส  ง. เป็นกำรรวมญำติให้มำพบปะสังสรรค์ 
 

16. เพรำะเหตุใดจึงเรียกชนเผ่ำลำวโซ่งว่ำ “ไทยทรงด ำ” (วิเครำะห์) 
 ก. นิยมท ำผมเกล้ำสีด ำ   ข. ชนกลุ่มนี มักมีผิวสีด ำ 
 ค. ส่วนใหญ่อพยพมำจำกแม่น  ำด ำ    ง. กำรแต่งกำยนิยมชุดสีด ำ หรือครำม 
 
17. หำกนักเรียนต้องกำรไปศึกษำพิธีกรรมเสนเฮอืนในบ้ำนตำลเจ็ดยอดนักเรียนควรไปสัมภำษณ์
บุคคลใด (ประยุกต์ใช้) 
 ก. นำยด ำเริ่มประกอบพิธีกรรมเสนเฮือนตั งแต่ 01.00น. 
 ข. นำยแดงท ำพิธีเสนเฮือนเป็นประจ ำปีละครั ง หรือ 2-3 ครั ง 
 ค. นำยเขียวนิยมเสนเฮือนเดือน3,5,11 เพรำะถือเป็นเดือนข้ำวปลำอำหำรสมบูรณ์ 
 ง. นำยขำวจะไม่ท ำพิธีเสนเฮือนในเดือน 8,11 เพื่อเช่ือว่ำผีเฮือนต้องไปเข้ำแถน  
 

18. ชำวไทยทรงด ำจังหวัดเพชรบุรีย้ำยมำตั งถิ่นฐำนท่ีอ ำเภอสำมร้อยยอดมีสำเหตุส ำคัญเนื่องจำก
อะไร (วิเครำะห์) 
 ก. โดนขับไล่               ข. ไม่มีท่ีดินท ำมำหำกิน  
 ค. ต้องกำรขยำยอำณำเขต          ง. เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม 
 

19. พิธีเสนเฮือนเรียกอีกช่ือหนึ่งว่ำอะไร (ควำมจ ำ) 
 ก. เยือนถิ่น     ข. ขวัญเรือน  
 ค. เสนเรือน     ง. เข้ำห้องหอ 
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20. ข้อใดอธิบำยลักษณะภูมิประเทศของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ถูกต้องท่ีสุด (วิเครำะห์) 
 ก. ท่ีรำบลุ่มแม่น  ำ    ข. ท่ีรำบฟูกสลับเนินเขำ 
 ค. ท่ีรำบชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทย   ง. แนวทิวเขำสำมร้อยยอดคล้ำยก ำแพง 
 

21. เอกลักษณ์ของชำวไทยทรงด ำส่วนใหญ่ด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมเป็นกำรแสดง
ถึงส่ิงใด (ควำมเข้ำใจ) 
 ก. ควำมมัธยัสถ์    ข. ควำมเสียสละ 
 ค. ควำมซื่อสัตย์สุจริต    ง. ควำมรักควำมสำมัคคี 
 

22. กำรท่ีครูก ำหนดให้นักเรียนไปค้นคว้ำข้อมูลประวัติศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสำมร้อยยอดเป็นขั นตอน
วิธีกำรศึกษำประวัติศำสตร์ในข้อใด (วิเครำะห์)  
 ก. กำรตีควำมหลักฐำน             ข. กำรรวบรวมหลักฐำน 
 ค. กำรประเมินค่ำของหลักฐำน             ง. กำรก ำหนดหัวเรื่องท่ีจะศึกษำ 
 

23. ศำลำทรงเก๋งจีนท่ีอยู่ในวัดสำมร้อยยอดมีควำมส ำคัญอย่ำงไร (ควำมจ ำ) 
 ก. เป็นที่ตั งกุฏิเจ้ำอำวำส      
 ข. เป็นท่ีดูนกของนักท่องเท่ียว 
 ค. เป็นท่ีประดิษฐำนของรูปป้ันของพ่อปู่สำมร้อยยอด  
 ง. เป็นท่ีประดิษฐำนของรูปป้ันอดีตเจ้ำอำวำส 
 

24. ศำสนสถำนข้อใดเป็นท่ีประดิษฐำนพ่อปู่สำมร้อยยอดเป็นแห่งแรก (ควำมจ ำ) 
 ก. โรงเจลุ่ยอิมยี่    ข. วัดสำมร้อยยอด 
 ค. วัดสำมกระทำย    ง. วัดไร่ใหม่สำมัคคี 
 
25. วัดตำลเจ็ดยอดมีควำมโดนเด่นในเรื่องบุคคลส ำคัญทำงศำสนำของบุคคลใดมำกท่ีสุด (ประเมินค่ำ) 
 ก. หลวงพ่อเงิน    ข. พระพิฆเนศ 
 ค. สมเด็จพระพุฒำจำรย์   ง. เจ้ำแม่กวนอิม  
 

26. เทพเจ้ำแห่งคุณธรรมและเทพเจ้ำแห่งควำมซื่อสัตย์ หมำยถึงข้อใด (ควำมเข้ำใจ) 
 ก. หลวงพ่อโต    ข. เจ้ำแม่กวนอิม 
 ค. หลวงพ่อในกุฏิ    ง. พ่อปู่สำมร้อยยอด 
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27. ข้อใดไม่ใช่ศำสนสถำนในอ ำเภอสำมร้อยยอด (ควำมจ ำ) 
 ก. โรงเจลุ่ยอิมยี่              ข. วัดเกำะหลัก 
 ค. วัดสำมร้อยยอด              ง. วัดไร่ใหม่สำมัคคี 
 

28. ศำสนสถำนใดเป็นสถำนท่ีถือศีลกินเจของคนในท้องถิ่นอ ำเภอสำมร้อยยอด (ควำมจ ำ) 
 ก. โรงเจลุ่ยอิ่มยี่    ข. วัดสำมร้อยยอด 
 ค. วัดตำลเจ็ดยอด    ง. โรงเจสว่ำงเมธีธรรมสถำน 
 

29. วัดสำมร้อยยอดสร้ำงขึ นโดย ได้จัดตั งเป็นวัดตำมกฎหมำยท่ีมีช่ือเรียกว่ำอะไร (ควำมจ ำ) 
 ก. วัดพ่อปู ่     ข. วัดไร่ใหม่ 
 ค. วัดตรีสตกูฏ    ง. วัดสำมร้อยยอด 
 

30.  โรงเจลุ่ยอิมยี่สร้ำงขึ นตำมนิมิตฝันของบุคคลส ำคัญคนใด (ควำมจ ำ) 
 ก. เถ้ำแก่เก็ง     ข. คุณอิม สุกิจปรำณีนิจ  
 ค. คุณก ำพล เต็งประเสริฐ   ง. หลวงพ่อวัดสำมร้อยยอด 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดกำรเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่4 

โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 

 
ข้อ ค ำตอบ ข้อ ค ำตอบ 
1 ข 16 ง 
2 ก 17 ข 
3 ค 18 ข 
4 ข 19 ค 
5 ง 20 ง 
6 ค 21 ง 
7 ง 22 ข 
8 ค 23 ค 
9 ข 24 ข 
10 ก 25 ค 
11 ก 26 ง 
12 ค 27 ข 
13 ง 28 ก 
14 ก 29 ค 
15 ก 30 ก 
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แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้หลังเรียน 

ชุดกำรเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 

ค ำช้ีแจง ข้อสอบนี เป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
ค ำสั่ง     ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วท ำเครื่องหมำย X ลงใน
กระดำษค ำตอบ 
 
1. ข้อใดคือต้นไม้ท่ีใช้เป็นสัญลักษณ์ของอ ำเภอสำมร้อยยอด (ควำมจ ำ) 
 ก. ต้นชัยพฤกษ์             ข. ต้นรำชพฤกษ์ 
 ค. ต้นสำมร้อยยอด              ง. ต้นมะฮอกกำน ี  
 

2. วัดตำลเจ็ดยอดมีควำมโดนเด่นในเรื่องบุคคลส ำคัญทำงศำสนำของบุคคลใดมำกท่ีสุด (ประเมินค่ำ) 
 ก. หลวงพ่อเงิน    ข. เจ้ำแม่กวนอิม  
 ค. พระพิฆเนศ    ง. สมเด็จพระพุฒำจำรย์ 
 

3. เพรำะเหตุใดจึงเรียกชนเผ่ำลำวโซ่งว่ำ “ไทยทรงด ำ” (วิเครำะห์) 
 ก. นิยมท ำผมเกล้ำสีด ำ   ข. ชนกลุ่มนี มักมีผิวสีด ำ 
 ค. ส่วนใหญ่อพยพมำจำกแม่น  ำด ำ  ง. กำรแต่งกำยนิยมชุดสีด ำ หรือครำม 
 

4. พิธีเสนเฮือนเรียกอีกช่ือหนึ่งว่ำอะไร (ควำมจ ำ) 
 ก. เยือนถิ่น     ข. เสนเรือน   
 ค. ขวัญเรือน     ง. เข้ำห้องหอ  
 

5. ศำสนสถำนข้อใดเป็นท่ีประดิษฐำนพ่อปู่สำมร้อยยอดเป็นแห่งแรก (ควำมจ ำ) 
 ก. วัดสำมร้อยยอด    ข. โรงเจลุ่ยอิมยี่ 
 ค. วัดสำมกระทำย    ง. วัดไร่ใหม่สำมัคคี 
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6. ศำสนสถำนใดเป็นสถำนท่ีถือศีลกินเจของคนในท้องถิ่นอ ำเภอสำมร้อยยอด (ควำมจ ำ) 
 ก. วัดตำลเจ็ดยอด    ข. วัดสำมร้อยยอด 
 ค. โรงเจลุ่ยอิ่มยี่    ง. โรงเจสว่ำงเมธีธรรมสถำน 
 
7. ประเพณีกำรเล่นคอน ฟ้อนแคน เป็นกำรละเล่นเพื่อจุดประสงค์ใด (ควำมเข้ำใจ)  
 ก. เพื่อเลือกคู่     ข. เพื่อควำมรักและควำมสำมัคคี 
 ค. เป็นกำรแสดงควำมเคำรพผู้อำวุโส  ง. เป็นกำรรวมญำติให้มำพบปะสังสรรค์ 
 
8. ข้อใดคือโครงสร้ำงหินของเขำสำมร้อยยอด (วิเครำะห์)  
 ก. หินทรำย     ข. หินปูน 
 ค. หินแกรนิต     ง. อุตสำหกรรมแปรรูปน  ำมันมะพร้ำว 
 

9. เทพเจ้ำแห่งคุณธรรมและเทพเจ้ำแห่งควำมซื่อสัตย์ หมำยถึงข้อใด (ควำมเข้ำใจ) 
 ก. หลวงพ่อโต    ข. เจ้ำแม่กวนอิม 
 ค. หลวงพ่อในกุฏิ    ง. พ่อปู่สำมร้อยยอด 
 

10. สักกำระพ่อปู่ งำมคูหำคฤหำสน์ อุทยำนแห่งชำติล  ำค่ำ แหล่งพฤกษำชุ่มน  ำ หำดเขำถ  ำสวยสด 
สับปะรดหวำนฉ่ ำ ถิ่นอ ำไพน  ำใจงำม เป็นค ำขวัญของอ ำเภอใด (ควำมจ ำ) 
 ก. อ ำเภอกุยบุรี                  ข. อ ำเภอปรำณบุรี 
 ค. อ ำเภอสำมร้อยยอด                   ง. อ ำเภอประจวบคีรีขันธ์ 
 

11. ชำวไทยทรงด ำจังหวัดเพชรบุรีย้ำยมำตั งถิ่นฐำนท่ีอ ำเภอสำมร้อยยอดมีสำเหตุส ำคัญเนื่องจำก
อะไร (วิเครำะห์) 
 ก. โดนขับไล่               ข. ไม่มีท่ีดินท ำมำหำกิน  
 ค. ต้องกำรขยำยอำณำเขต          ง. เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม 
 

12. เอกลักษณ์ของชำวไทยทรงด ำส่วนใหญ่ด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมเป็นกำรแสดง
ถึงส่ิงใด (ควำมเข้ำใจ) 
 ก. ควำมมัธยัสถ์    ข. ควำมเสียสละ 
 ค. ควำมซื่อสัตย์สุจริต    ง. ควำมรักควำมสำมัคคี 
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13. หำกนักเรียนต้องกำรไปศึกษำพิธีกรรมเสนเฮอืนในบ้ำนตำลเจ็ดยอดนักเรียนควรไปสัมภำษณ์
บุคคลใด (ประยุกต์ใช้) 
 ก. นำยด ำเริ่มประกอบพิธีกรรมเสนเฮือนตั งแต่ 01.00น. 
 ข. นำยแดงท ำพิธีเสนเฮือนเป็นประจ ำปีละครั ง หรือ 2-3 ครั ง 
 ค. นำยขำวจะไม่ท ำพิธีเสนเฮือนในเดือน 8,11 เพื่อเช่ือว่ำผีเฮือนต้องไปเข้ำแถน 
 ง. นำยเขียวนิยมเสนเฮือนเดือน3,5,11 เพรำะถือเป็นเดือนข้ำวปลำอำหำรสมบูรณ์ 
 
14. ข้อใดไม่ใช่ศำสนสถำนในอ ำเภอสำมร้อยยอด (ควำมจ ำ) 
 ก. วัดเกำะหลัก              ข. โรงเจลุ่ยอิมยี่ 
 ค. วัดสำมร้อยยอด              ง. วัดไร่ใหม่สำมัคคี 
 

15. สถำนท่ีท่ีนักประวัติศำสตร์แปลช่ือจำกส ำเนียงจีนค ำว่ำ Pi–Chia–Shan สันนิษฐำนว่ำคือข้อใด     
 (ควำมจ ำ) 
 ก. เขำพะเนินทุ่ง            ข. เขำล้อมหมวก  
 ค. เขำสำมร้อยยอด    ง. เขำช่องกระจก  
 
16. ข้อใดเป็นเทศบำลท่ีอยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอสำมร้อยยอด  (ควำมจ ำ) 
 ก. เทศบำลต ำบลไร่เก่ำ   ข. เทศบำลต ำบลไร่ใหม่ 
 ค. เทศบำลต ำบลศิลำลอย   ง. เทศบำลต ำบลสำมร้อยยอด 
 

17. บริเวณทุ่งสำมร้อยยอดประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพใดมำกท่ีสุด (วิเครำะห์) 
 ก. ท ำสวนมะม่วง    ข. ท ำไร่สับปะรด 
 ค. ธุรกิจบริกำรบ้ำนพัก   ง. ประมงและเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 
 

18. ขนุนพันธุ์ใดท่ีนิยมปลูกมำกท่ีสุดในอ ำเภอสำมร้อยยอด (วิเครำะห์) 
 ก. ขนุนหนังและขนนุละมุด   ข. ขนุนหนังและขนุนศรีบรรจง 
 ค. ขนุนละมุดและขนุนจ ำปำกรอบ  ง. ขนุนศรีบรรจงและขนุนจ ำปำกรอบ 
 

19. วัดสำมร้อยยอดสร้ำงขึ นโดย ได้จัดตั งเป็นวัดตำมกฎหมำยท่ีมีช่ือเรียกว่ำอะไร (ควำมจ ำ) 
 ก. วัดพ่อปู ่     ข. วัดไร่ใหม่ 
 ค. วัดตรีสตกูฏ    ง. วัดสำมร้อยยอด 
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20. กำรท่ีครูก ำหนดให้นักเรียนไปค้นคว้ำข้อมูลประวัติศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสำมร้อยยอดเป็นขั นตอน
วิธีกำรศึกษำประวัติศำสตร์ในข้อใด (วิเครำะห์)  
 ก. กำรตีควำมหลักฐำน             ข. กำรรวบรวมหลักฐำน 
 ค. กำรประเมินค่ำของหลักฐำน             ง. กำรก ำหนดหัวเรื่องท่ีจะศึกษำ 
 

21. ลักษณะภูมิประเทศของต ำบลไร่ใหม่เอื อต่อกำรปลูกพืชชนิดใด (วิเครำะห์) 
 ก. ทุเรียน มังคุด    ข. ลองกอง เงำะ 
 ค. มะม่วง สับปะรด    ง. มันส ำปะหลัง เผือก 
 

22. ข้อใดอธิบำยลักษณะภูมิประเทศของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ถูกต้องท่ีสุด (วิเครำะห์) 
 ก. ท่ีรำบลุ่มแม่น  ำ    ข. ท่ีรำบฟูกสลับเนินเขำ 
 ค. ท่ีรำบชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทย   ง. แนวทิวเขำสำมร้อยยอดคล้ำยก ำแพง 
 

23. โรงเจลุ่ยอิมยี่สร้ำงขึ นตำมนิมิตฝันของบุคคลส ำคัญคนใด (ควำมจ ำ) 
 ก. เถ้ำแก่เก็ง     ข. คุณอิม สุกิจปรำณีนิจ  
 ค. คุณก ำพล เต็งประเสริฐ   ง. หลวงพ่อวัดสำมร้อยยอด 
 

24. ข้อควำมจำกค ำขวัญของอ ำเภอสำมร้อยยอด “อุทยำนแห่งชำติล  ำค่ำ” หมำยถึงข้อใด (ควำมจ ำ)  
 ก. สัตว์ป่ำสงวน    ข. เขำสำมร้อยยอด                  
 ค. ป่ำไม้นำนำพรรณ                    ง. อุทยำนแห่งชำติทำงทะเลแห่งแรก 
 

25. ข้อใดคือกลุ่มคนท่ีสำมำรถไปใช้ประโยชน์จำกพื นท่ีอ ำเภอสำมร้อยยอดได้มำกท่ีสุด (ประยุกต์ใช้) 
 ก. นักเดินเรือ     ข. นักกำรเมือง 
 ค. นักโบรำณคดี    ง. นักกีฬำว่ำยน  ำ 
 

26. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกำรตั งสมมุติฐำนท่ีมำของค ำว่ำ สำมร้อยยอด  (วิเครำะห์) 
 ก. เรียกตำมพืชชนิดหนึ่งท่ีเกิดขึ นในบริเวณนี  เรียกว่ำ “ต้นสำมร้อยยอด”            
 ข. พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนนำมว่ำ “สำมร้อยยอด”                 
 ค. เรียกตำมจ ำนวนยอดเข้ำ สูง ๆ ต่ ำ ๆ สลับกันของเทือกเขำหินปูนได้ถึง 300 ยอด                
 ง. กำรเล่ำขำนสืบต่อกันมำของต ำนำนพื นบ้ำนของชำวบ้ำนท่ีเรียกว่ำ เกำะสำมร้อยยอด 
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27. ชุมชนบ้ำนห้วยขมิ นมีอำชีพหลักท่ีส ำคัญคือข้อใด (ควำมจ ำ) 
 ก. กำรท ำนำ     ข. กำรท ำประมง 
 ค. กำรท ำไร่สับปะรด    ง. กำรท ำสวนมะม่วง 
 

28. ศำลำทรงเก๋งจีนท่ีอยู่ในวัดสำมร้อยยอดมีควำมส ำคัญอย่ำงไร (ควำมจ ำ) 

 ก. เป็นที่ตั งกุฏิเจ้ำอำวำส      
 ข. เป็นท่ีดูนกของนักท่องเท่ียว 
 ค. เป็นท่ีประดิษฐำนของรูปป้ันของพ่อปู่สำมร้อยยอด  
 ง. เป็นท่ีประดิษฐำนของรูปป้ันอดีตเจ้ำอำวำส 
 

29. เมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับกำรยกระดับให้เป็นจังหวัดในรัชกำลใด (ควำมจ ำ) 
 ก. รัชกำลท่ี 5     ข. รัชกำลท่ี 6 
 ค. รัชกำลท่ี 7     ง. รัชกำลท่ี 8 
 
30.  อ ำเภอสำมร้อยยอดเคยเป็นส่วนหนึ่งของอ ำเภอใด (ควำมจ ำ) 
 ก. อ ำเภอกุยบุรี อ ำเภอหัวหิน   ข. อ ำเภอปรำณบุรี อ ำเภอกุยบุรี 
 ค. อ ำเภอหัวหิน อ ำเภอปรำณบุรี  ง. อ ำเภอหัวหิน อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดกำรเรียนรู้ เร่ือง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 

 
ข้อ ค ำตอบ ข้อ ค ำตอบ 
1 ค 16 ข 
2 ง 17 ง 
3 ง 18 ก 
4 ข 19 ค 
5 ก 20 ข 
6 ค 21 ค 
7 ก 22 ง 
8 ข 23 ก 
9 ง 24 ง 
10 ค 25 ก 
11 ข 26 ข 
12 ง 27 ก 
13 ข 28 ค 
14 ก 29 ข 
15 ค 30 ข 
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แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียน 
ท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรยีนสำมร้อยยอดวิทยำคม 
********************************************************* 

 

ค ำช้ีแจง     
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียน จ ำนวน 2 ข้อ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถำมฉบับนี เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้                           
ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีจ ำนวน 20 ข้อ พร้อมด้วยมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale)                  
มี 5 ระดับ โดยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมคิดเห็นท่ีตรงกับควำมคิดเห็น
ของนักเรียน ซึ่งตัวเลขเกณฑ์แต่ละระดับมีควำมหมำย ดังนี  

5  หมำยถึง  นักเรียนเห็นด้วยมำกท่ีสุด 
4  หมำยถึง  นักเรียนเห็นด้วยมำก 
3  หมำยถึง  นักเรียนเห็นด้วยปำนกลำง 
2  หมำยถึง  นักเรียนเห็นด้วยน้อย 
1  หมำยถึง  นักเรียนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้              
ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข จ ำนวน 1 ข้อ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียน 
 1. เพศ             ชำย                หญิง 
 

 2. อำยุ             15 ปี            16 ปี             17 ปี              อื่นๆ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถำมฉบับนี เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ชุมชน
น่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีจ ำนวน 20 ข้อ 

ข้อ
ที่ 

ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 

ระดับควำมคิดเห็น 

เห
็นด้

วย
มำ

กท
ี่สุด

 (5
) 

เห
็นด้

วย
มำ

ก 
(4

) 

เห
็นด้

วย
ปำ

นก
ลำ

ง (
3)

 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 
(2

) 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 (1
) 

ด้ำนเน้ือหำ      

1 ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีกำรออกแบบ
เนื อหำอย่ำงเหมำะสม กระชับ เข้ำใจง่ำย 

2 ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีควำมถูกต้อง
และชัดเจนของเนื อหำ 

     

3 ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีกำรเรียงล ำดับ
ขั นในกำรน ำเสนอเนื อหำได้อย่ำงเหมำะสม 

     

4 ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีเนื อหำที่ดึงดูด
ควำมน่ำสนใจที่จะศึกษำเรียนรู้  

     

5 ชุดกำรเรียนรู้  ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข  มี เนื อหำที่
เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ในช่วงชั นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

     

ด้ำนรูปเล่มและกำรพิมพ ์      

6 ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีรูปแบบ 
ที่สวยงำมและน่ำสนใจในกำรเรียนรู้ 

7 ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข  มีกำรอธิบำย
ชี แจงวิธีกำรศึกษำอย่ำงครบถ้วน 

     

8 ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ตัวหนังสือและ
ภำพประกอบเห็นได้อย่ำงชัดเจน อ่ำนสบำยตำ 

     

9 ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข มีกำรจัดวำง
องค์ประกอบของเนื อหำในชุดกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสม 

     

10 ชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข  เรียงล ำดับ
ขั นตอนของเนื อหำที่ใช้ในกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 
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ข้อท ี
ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 

ระดับควำมคิดเห็น 

เห
็นด้

วย
มำ

กท
ี่สุด

 (5
) 

เห
็นด้

วย
มำ

ก 
(4

) 

เห
็นด้

วย
ปำ

นก
ลำ

(3
) 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 
(2

) 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

(1
) 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้      

11 กำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอด 
มีสุข ช่วยให้นักเรียนสำมำรถเรียนได้เท่ำทันเพ่ือน 

12 กำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่  สำมร้อยยอด 
มีสุข ท ำให้นักเรียนสำมำรถศึกษำเรียนรู้เพ่ิมเติมนอกเวลำเรียน 

     

13 กำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอด 
มีสุข ช่วยให้ นักเรียนสำมำรถน ำ เสนอข้อมูลของท้องถ่ินอ ำเภอ 
สำมร้อยยอดได้อย่ำงเป็นระบบ 

     

14 กำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอด 
มีสุข ช่วยให้นักเรียนแยกแยะและเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์จำกอดีตสู่
ปัจจุบันได้อย่ำงมีเหตุผล 

     

15 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
ช่วยให้นักเรียนสำมำรถหำวิธีตอบค ำถำมได้อย่ำงมีเหตุผล 

     

ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้      

16 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนได้ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง 
ๆ มำกขึ น 

17 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข ท ำ
ให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นขั นตอน 

     

18 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
ช่ วยให้ นัก เรียนน ำค วำมรู้ ไปประ ยุก ต์ ใช้ ในกำรแก้ ปัญ หำใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

     

19 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
ช่วยให้นักเรียนกล้ำคิด และกล้ำแสดงออก  

     

20 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยชุดกำรเรียนรู้ ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข  
ท ำให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญและคุณค่ำของท้องถ่ินที่ตนอำศัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                           โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
รายวิชา ชุมชนน่าอยู่                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เร่ือง เศรษฐกิจยั่งยืน สามร้อยยอดล่่าซ่า                  จ่านวน 3 ชั่วโมง 
ครูผู้สอน : นางสาวปิยะวรรณ  บริหารพานิช 
 
1. ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

1. นักเรียนสำมำรถบอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 
2. นักเรียนสำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำง

เศรษฐกิจ 
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 
2. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำงเศรษฐกิจ 

3. สำระส ำคัญ 
 พื นท่ีอ ำเภอสำมร้อยยอดมีลักษณะพื นท่ีลำดเอียงจำกตะวันตกไปตะวันออก ส่วนใหญ่จะมี
ลักษณะเป็นดินเหนียวจึงท ำให้เหมำะแก่กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจ 
ท่ีส ำคัญ ได้แก่ สับปะรด มะม่วง ขนุน  
4. สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 อำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 
 4.2 ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำงเศรษฐกิจ 
5. กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
 ชั่วโมงที่ 1  
 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
 1. ครูแนะน ำวิธีกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ 
 2. ครูพูดคุยซักถำมเกี่ยวกับอำชีพของผู้ปกครองนักเรียน  
 ขั้นกำรเรียนรู้ 
 1. ครูแนะน ำให้นักเรียนศึกษำค ำชี แจงในกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ จำกชุดกำรเรียนรู้  
เรื่อง เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
  

ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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 2. ครูอธิบำยผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังในชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอด 
ล่ ำซ ำ  
 3. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ในชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
 4. ครูคอยให้ค ำปรึกษำนักเรียนเมื่อเกิดข้อสงสัย 

ขั้นสรุป 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับอำชีพต่ำง ๆ ในท้องถิ่นของบ้ำนนักเรียน 

2. นักเรียนท ำใบงำนท่ี 1 อำชีพท้องถิ่นของฉัน 
ชั่วโมงที่ 2 

 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับผลไม้ท่ีมีมำกในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

 2. ครูให้นักเรียนปิดตำพร้อมชิมผลไม้ท่ีครูน ำมำให้แล้วให้บอกว่ำเป็นผลไม้ชนิดใด อธิเช่น 
มะม่วง ขนุน สับปะรด  
 ขั้นกำรเรียนรู้ 
 1. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ในชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
 2. ครูคอยให้ค ำปรึกษำนักเรียนเมื่อเกิดข้อสงสัย 
 ขั้นสรุป 
 1. ครูยกประเด็นปัญหำกระตุ้นควำมคิดนักเรียน ดังนี  
  1.1 ในท้องถิ่นของนักเรียนมีกำรปลูกผลไม้ปริมำณมำกหรือน้อยเพียงใด 
  1.2 ถ้ำผลผลิตของชำวสวนมีปริมำณท่ีมำกแต่รำคำถูกชำวสวนจะด ำเนินกำรกับ
ผลผลิตของสวนตัวเองเช่นไร 

2. นักเรียนท ำใบงำนท่ี 2 ให้นักเรียนเขียนแผนผังควำมคิด (Mind Map) ควำมสัมพันธ์ของ
ลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำงเศรษฐกิจสู่กำรแปรรูปผลผลิต 

ชั่วโมงที่ 3  
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
1. ครูน ำตัวอย่ ำงผลผลิตท่ีคนในชุมชนแปรรูปจำกพืชและผลไม้และของท้องถิ่น 

ให้นักเรียนชม 
2. ครูและนักเรียนแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้ำแปรรูปของชุมชน 

 ขั้นกำรเรียนรู้ 
 1. ตัวแทนนักเรียนออกมำน ำเสนอใบงำนท่ี 1 อำชีพท้องถิ่นของฉันให้เพื่อนในชั นเรียนฟัง 
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 2. ตัวแทนนักเรียนออกมำน ำเสนอใบงำนท่ี 2 แผนผังควำมคิด (Mind Map) ควำมสัมพันธ์
ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำงเศรษฐกิจสู่กำรแปรรูปผลผลิตให้เพื่อนในชั นเรียน
ฟัง 
 ขั้นสรุป 

1. นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน จ ำนวน 10 ข้อ 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจำกกำรท ำใบงำนท่ี 1 อำชีพท้องถิ่นของฉัน ใบงำนท่ี 2 
แผนผังควำมคิด (Mind Map) ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำง
เศรษฐกิจสู่กำรแปรรูปผลผลิตและสรุปควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเรียนเกี่ยวกับชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจ
ยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
6. สื่อกำรเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 6.1 ภำพมะม่วง / ภำพขนุน / ภำพสับปะรด / ภำพว่ำนหำงจระเข้  
 6.2 ชุดกำรเรียนรู้ เรื่องท่ี 2 เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
 6.3 ใบงำนท่ี 1 อำชีพท้องถิ่นของฉัน 
 6.4 ใบงำนท่ี 2 แผนผังควำมคิด (Mind Map) ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผล
ต่อกำรปลูกพืชทำงเศรษฐกิจสู่กำรแปรรูปผลผลิต 
 6.5 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด  
  

http://www/google.co.th
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7. กำรวัดและกำรประเมินผล 
ขอบเขตการประเมินผล วิธีการ เคร่ืองมือ 

ด้านความรู้ (K) 
1. บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่น
ของอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 
2. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของ
ลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อ
กำรปลูกพืชทำงเศรษฐกิจ 

 
1. กำรทดสอบ 
2. กำรตอบปำกเปล่ำ 

 
1. แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้
หลังเรียน 

ด้านทักษะและกระบวนการ 
(P) 
3. กำรวำดรูปบรรยำยอำชีพ
ท้องถิ่นของฉัน  
4. กำรท ำแผนผังควำมคิด 
(Mind Map) ควำมสัมพันธ์ของ
ลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อ
กำรปลูกพืชทำงเศรษฐกิจสู่กำร
แปรรูปผลผลิต 
 

 
3. กำรประเมินชิ นงำนกำรวำด
รูปบรรยำยอำชีพท้องถิ่นของฉัน 
4. กำรประเมินชิ นงำนกำรท ำ
แผนผังควำมคิด (Mind Map) 
ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำง
กำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืช
ทำง เศรษฐกิ จ สู่กำรแปรรูป
ผลผลิต 

 
2. แบบประเมินกำรกำรวำดรูป
บรรยำยอำชีพท้องถิ่นของฉัน 
3. แบบประเมินแผนผังควำมคิด 
(Mind Map) 
ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำง
กำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืช
ทำง เศรษฐกิ จ สู่กำรแปรรูป
ผลผลิต 
 

ด้ำนเจตคติและค่ำนิยม (A) 
5. กำรมี ส่วนร่วมในกำรตอบ
ค ำถำมและแสดงควำมคิดเห็น 

 
5. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
4. แ บ บ สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม
นักเรียน 

 
  



  175 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1. ด้ำนควำมรู้  (K) นัก เรียนสำมำรถบอกอำชีพ ท่ีส ำคัญ ในท้องถิ่นและอธิบำย
ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำงเศรษฐกิจได้ 
 2. ด้ำนทักษะ (P) นักเรียนมีสำมำรถในกำรวำดรูปบรรยำยอำชีพท้องถิ่นของฉันและกำร
ท ำแผนผังควำมคิด (Mind Map) ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำง
เศรษฐกิจสู่กำรแปรรูปผลผลิต 
 3. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) นักเรียนมีควำมกล้ำในกำรมีส่วนร่วมในกำรตอบ
ค ำถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
 2. ปัญหำ / อุปสรรค         
  1. นักเรียนยังขำดทักษะในกำรวิเครำะห์เช่ือมโยงองค์ควำมรู้ จึงท ำให้กำรท ำแผนผัง
ควำมคิดขำดควำมสัมพันธ์กันในเนื อหำ 
 3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / แนวทำง 
  -  
     
     ลงชื่อ ……………………………………………………………… 
               (นำงสำวปิยะวรรณ  บริหำรพำนิช) 
      ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 
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ใบงำนท่ี 1 
เรื่อง อำชีพท้องถิ่นของฉัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อำชีพท้องถิ่นของฉัน ………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ช่ือ ………………………. นำมสกุล ………………………….. เลขท่ี …………. ช้ัน ………….. 
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ใบงำนท่ี 2 
เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูกพืชทำงเศรษฐกิจ 

ค ำช้ีแจง : ให้นักเรียนเขียนแผนผังควำมคิดควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูก
พืชทำงเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 ช่ือ …………………………. นำมสกุล ………………………….. เลขท่ี …………. ช้ัน ………….. 
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ภำคผนวก ค  

ผลกำรวิเครำะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  179 

ตำรำงท่ี 12  ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบประเมินชุดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอด 
มีสุข 

 
รำยงำนกำรประเมิน 

ควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ 

ดัชนีควำม
สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 
1. ควำมเหมำะสมและสอดคล้องของเนื อหำ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2. ควำมเหมำะสมและสอดคล้องของกำรใช้ภำษำ +1 +1 0 +1 +1 0.80 
3. ควำมเหมำะสมและสอดคล้องของส่วนประกอบ
ด้ำนชุดกำรเรียนรู้ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 

4. ควำมเหมำะสมและสอดคล้องของกิจกรรมท่ี
น ำมำใช้ในชุดกำรเรียนรู้ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

5. ควำมเหมำะสมและสอดคล้องของกำรวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

ตำรำงท่ี 13  ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 
 

 
รำยงำนกำรประเมิน 

ควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ 

ดัชนีควำม
สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 
1. ควำมเหมำะสมของเนื อหำและควำมชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
2. ควำมเหมำะสมของเวลำและจุดประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
3. ควำมเหมำะสมของกิจกรรมกำรเรียนรู้และ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4. ควำมเหมำะสมและสอดคล้องของเนื อหำกับ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5. ควำมเหมำะสมและสอดคล้องของกำรวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตำรำงท่ี 14  ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนมีต่อชุดกำรเรียนรู้ 
เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่ สำมร้อยยอดมีสุข 

 

 
รำยงำนกำรประเมิน 

ควำมคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชำญ 

ดัชนีควำม
สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 
1. ควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูล
ท่ัวไปของนักเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

2. ควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมเกี่ยวกับ 
ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ด้ำนเนื อหำ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3. ควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมเกี่ยวกับ                
ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ด้ำนรูปเล่ม 
และกำรพิมพ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4. ควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมเกี่ยวกับ               
ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ด้ำน               
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5. ควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมเกี่ยวกับ               
ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อชุดกำรเรียนรู้ด้ำนประโยชน์ 
ท่ีได้รับจำกกำรเรียนรู้ 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
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ตำรำงท่ี 15  ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข แบบทดสอบปรนัยกับผลกำรเรียนรู้ 

ข้อที่ ผลกำรเรียนรู้ ประเภท ผู้เชี่ยวชำญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

1 ระบุและอธิบำยท่ีตั งอำณำเขต               
กำรปกครองต่ำง ๆ ของอ ำเภอ                       
สำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

+1 -1 0 +1 +1 4 0.80 

2 ระบุและอธิบำยท่ีตั งอำณำเขต               
กำรปกครองต่ำง ๆ ของอ ำเภอ                       
สำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3 ระบุและอธิบำยท่ีตั งอำณำเขต               
กำรปกครองต่ำง ๆ ของอ ำเภอ                       
สำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 ระบุและอธิบำยท่ีตั งอำณำเขต               
กำรปกครองต่ำง ๆ ของอ ำเภอ                       
สำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 ระบุและอธิบำยท่ีตั งอำณำเขต               
กำรปกครองต่ำง ๆ ของอ ำเภอ                       
สำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6 ระบุและอธิบำยท่ีตั งอำณำเขต               
กำรปกครองต่ำง ๆ ของอ ำเภอ                       
สำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

7 อธิบำยลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอำกำศและทรัพยำกรธรรมชำติ
ของเขตอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

ประเมิน
ค่ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8 อธิบำยลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอำกำศและทรัพยำกรธรรมชำติ
ของเขตอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9 อธิบำยลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอำกำศและทรัพยำกรธรรมชำติ
ของเขตอ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตำรำงท่ี 15   ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้  เรื่อง ชุ มชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข แบบทดสอบปรนัยกับผลกำรเรียนรู้ (ต่อ) 

ข้อที่ ผลกำรเรียนรู้ ประเภท ผู้เชี่ยวชำญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

10 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ลักษณะทำง
กำยภำพท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินชีวิต
และทรัพยำกรธรรมชำติของอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

11 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ลักษณะทำง
กำยภำพท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินชีวิต
และทรัพยำกรธรรมชำติของอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

กำร
ประยุกต ์

ใช้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ลักษณะทำง
กำยภำพท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินชีวิต
และทรัพยำกรธรรมชำติของอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของอ ำเภอสำมร้อย
ยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

14 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของอ ำเภอสำมร้อย
ยอดได้ 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

15 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของอ ำเภอสำมร้อย
ยอดได้ 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

16 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของอ ำเภอสำมร้อย
ยอดได้ 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

17 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของอ ำเภอสำมร้อย
ยอดได้ 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตำรำงท่ี 15   ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้  เรื่อง ชุ มชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข แบบทดสอบปรนัยกับผลกำรเรียนรู้ (ต่อ) 

ข้อที่ ผลกำรเรียนรู้ ประเภท ผู้เชี่ยวชำญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

18 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของอ ำเภอสำมร้อย
ยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

19 วิเครำะห์เหตุกำรณ์ส ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ของอ ำเภอสำม
ร้อยยอดได้ 

ประเมินค่ำ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

20 วิเครำะห์เหตุกำรณ์ส ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ของอ ำเภอ 
สำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

21 วิเครำะห์เหตุกำรณ์ส ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ของอ ำเภอ 
สำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

22 วิเครำะห์เหตุกำรณ์ส ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ของอ ำเภอ 
สำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

23 วิเครำะห์เหตุกำรณ์ส ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ของอ ำเภอ 
สำมร้อยยอดได้ 

กำร 
ประเมินค่ำ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

24 บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

25 บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

26 บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

27 บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

กำร 
ประเมินค่ำ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
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ตำรำงท่ี 15   ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้  เรื่อง ชุ มชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข แบบทดสอบปรนัยกับผลกำรเรียนรู้ (ต่อ) 

 

 
  

ข้อที่ ผลกำรเรียนรู้ ประเภท ผู้เชี่ยวชำญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

28 บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

29 บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

30 บอกอำชีพท่ีส ำคัญในท้องถิ่นของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

คิด
สร้ำงสรรค์ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

31 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะ
ทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูก
พืชทำงเศรษฐกิจ 

คิด
สร้ำงสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

32 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะ
ทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูก
พืชทำงเศรษฐกิจ 

กำร
ประยุกต์ใช้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

33 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะ
ทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูก
พืชทำงเศรษฐกิจ 

ควำมรู้ 
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

34 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะ
ทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูก
พืชทำงเศรษฐกิจ 

กำร
ประเมินค่ำ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

35 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะ
ทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูก
พืชทำงเศรษฐกิจ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

36 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของลักษณะ
ทำงกำยภำพท่ีมีผลต่อกำรปลูก
พืชทำงเศรษฐกิจ 

ควำม
เข้ำใจ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
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ตำรำงท่ี 15   ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้  เรื่อง ชุ มชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข แบบทดสอบปรนัยกับผลกำรเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ข้อที่ ผลกำรเรียนรู้ ประเภท ผู้เชี่ยวชำญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

37 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของกลุ่มคน
ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

ควำม
เข้ำใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

38 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของกลุ่มคน
ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

กำร
วิเครำะห์ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

39 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของกลุ่มคน
ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

กำร
ประยุกต์ใช้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

40 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของกลุ่มคน
ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

ควำมรู้
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

41 อ ธิ บ ำ ย ค ว ำม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของกลุ่มคน
ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

ควำม
เข้ำใจ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

42 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของกลุ่มคน
ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

43 อธิบำยควำมสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของกลุ่มคน
ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

ควำม
เข้ำใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

44 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของ
ลักษณะภูมิประเทศกับกำรตั งถิ่น
ฐำนของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ  
ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
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ตำรำงท่ี 15   ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้  เรื่อง ชุ มชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข แบบทดสอบปรนัยกับผลกำรเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ข้อที่ ผลกำรเรียนรู้ ประเภท ผู้เชี่ยวชำญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

45 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของ
ลักษณะภูมิประเทศกับกำรตั งถิ่น
ฐำนของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ  
ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

46 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของ
ลักษณะภูมิประเทศกับกำรตั งถิ่น
ฐำนของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ  
ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

ควำมรู้ 
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

47 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของลักษณะ
ภูมิประเทศกับกำรตั งถ่ินฐำนของกลุ่ม
ชำติพันธ์ุต่ำง ๆ ในอ ำเภอสำมร้อย
ยอด 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

48 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของ
ลักษณะภูมิประเทศกับกำรตั งถิ่น
ฐำนของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ  
ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

49 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของพิธีกรรมและ
โบรำณสถำนท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อปู่
สำมร้อยยอดในท้องถิ่นอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

50 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของพิธีกรรมและ
โบรำณสถำนท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อปู่
สำมร้อยยอดในท้องถิ่นอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้ 
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตำรำงท่ี 15   ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้  เรื่อง ชุ มชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข แบบทดสอบปรนัยกับผลกำรเรียนรู้ (ต่อ) 

 

ข้อที่ ผลกำรเรียนรู้ ประเภท ผู้เชี่ยวชำญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

51 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของพิธีกรรมและ
โบรำณสถำนท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อปู่
สำมร้อยยอดในท้องถิ่นอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้ 
ควำมจ ำ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

52 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของพิธีกรรมและ
โบรำณสถำนท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อปู่
สำมร้อยยอดในท้องถิ่นอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

กำร
ประยุกต์ใช้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

53 อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของพิธีกรรมและ
โบรำณสถำนท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อปู่
สำมร้อยยอดในท้องถิ่นอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้ 
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

54 
 

อธิบำยประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของพิธีกรรมและ
โบรำณสถำนท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อปู่
สำมร้อยยอดในท้องถิ่นอ ำเภอ
สำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้ 
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

55 ยกตัวอย่ำงศำสนสถำนและ
บุคคลส ำคัญทำงศำสนำของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

กำร
ประเมินค่ำ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

56 ยกตัวอย่ำงศำสนสถำนและ
บุคคลส ำคัญทำงศำสนำของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

ควำม
เข้ำใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตำรำงท่ี 15   ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้  เรื่อง ชุ มชนน่ำอยู่  
สำมร้อยยอดมีสุข แบบทดสอบปรนัยกับผลกำรเรียนรู้ (ต่อ) 

  

ข้อที่ ผลกำรเรียนรู้ ประเภท ผู้เชี่ยวชำญ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 

57 ยกตัวอย่ำงศำสนสถำนและ
บุคคลส ำคัญทำงศำสนำของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

กำร
วิเครำะห์ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

58 ยก ตัวอย่ำงศำสนสถำนและ
บุคคลส ำคัญ ทำงศำสนำของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้ 
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

59 ยก ตัวอย่ำงศำสนสถำนและ
บุคคลส ำคัญ ทำงศำสนำของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้ 
ควำมจ ำ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

60 ยก ตัวอย่ำงศำสนสถำนและ
บุคคลส ำคัญ ทำงศำสนำของ
อ ำเภอสำมร้อยยอดได้ 

ควำมรู้ 
ควำมจ ำ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตำรำงท่ี 16  ค่ำประสิทธิภำพ E1  / E2  ของชุดกำรเรียนรู้เรื่องท่ี 1 เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอด 
แบบรำยบุคคล 
คนที่ คะแนนของแบบทดสอบ 

ระหว่ำงเรียน 
คะแนนของแบบทดสอบ 
หลังเรียน (10 คะแนน) 

1 7 8 
2 8 9 
3 6 7 

คะแนนรวม 21 24 
E1 / E2   70.00 80.00 

 

ตำรำงท่ี 17  ค่ำประสิทธิภำพ E1  / E2  ของชุดกำรเรียนรู้เรื่องท่ี 2 เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด 
แบบรำยบุคคล 
คนที่ คะแนนของแบบทดสอบ 

ระหว่ำงเรียน 
คะแนนของแบบทดสอบ 
หลังเรียน (10 คะแนน) 

1 5 6 
2 7 8 
3 6 7 

คะแนนรวม 18 21 
E1 / E2   60.00 70.00 

 

ตำรำงท่ี 18  ค่ำประสิทธิภำพ E1  / E2  ของชุดกำรเรียนรู้เรื่องท่ี 3 เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
แบบรำยบุคคล 
คนที่ คะแนนของแบบทดสอบ 

ระหว่ำงเรียน 
คะแนนของแบบทดสอบ 
หลังเรียน (10 คะแนน) 

1 8 9 
2 6 7 
3 7 8 

คะแนนรวม 21 24 
E1 / E2   70.00 80.00 
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ตำรำงท่ี 19  ค่ำประสิทธิภำพ E1  / E2  ของชุดกำรเรียนรู้เรื่องท่ี 4 วิถีคน วิถีถ่ินสำมร้อยยอด 
แบบรำยบุคคล 
คนที่ คะแนนของแบบทดสอบ 

ระหว่ำงเรียน 
คะแนนของแบบทดสอบ 
หลังเรียน (10 คะแนน) 

1 7 8 
2 5 6 
3 8 9 

คะแนนรวม 20 23 
E1 / E2   66.67 76.67 

 

ตำรำงท่ี 20  ค่ำประสิทธิภำพ E1  / E2  ของชุดกำรเรียนรู้เรื่องท่ี 5 สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด 
แบบรำยบุคคล 
คนที่ คะแนนของแบบทดสอบ 

ระหว่ำงเรียน 
คะแนนของแบบทดสอบ 
หลังเรียน (10 คะแนน) 

1 6 7 
2 5 8 
3 7 8 

คะแนนรวม 18 23 
E1 / E2   60.00 76.67 

 

ตำรำงท่ี 21  สรุปผลกำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ใช้กับนักเรียนรำยบุคคล (One to One 
Tryout) 

   N = 3 
นักเรียน 
คนที่ 

แบบทดสอบหลังเรียน คะแนน
รวม 50 

ร้อยละ
คะแนนที่

ได้ 

คะแนน
รวม

แบบฝึกหัด
30 

คะแนน 

ประสิทธิภำพ 
E1/E2 ชุด

ท่ี  
1 

ชุด
ท่ี  
2 

ชุด
ท่ี  
3 

ชุด
ท่ี 
 4 

ชุด
ท่ี  
5 

1 8 6 9 8 7 38 76 23  
76.67/83.33 2 9 8 7 6 8 38 76 27 

3 7 7 8 9 8 39 78 25 
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ตำรำงท่ี 22  ค่ำประสิทธิภำพ E1  / E2  ของชุดกำรเรียนรู้เรื่องท่ี 1 เช็คอินถิ่นสำมร้อยยอดแบบกลุ่ม
เล็กจ ำนวน 9 คน 
คนที่ คะแนนของแบบทดสอบ 

ระหว่ำงเรียน 
คะแนนของแบบทดสอบ 
หลังเรียน (10 คะแนน) 

1 8 9 
2 6 7 
3 7 7 
4 7 8 
5 8 9 
6 6 7 
7 6 7 
8 7 8 
9 6 7 

คะแนนรวม 61 69 
E1 / E2   67.77 76.67 

 

ตำรำงท่ี 23  ค่ำประสิทธิภำพ E1  / E2  ของชุดกำรเรียนรู้เรื่องท่ี 2 เล่ำขำนต ำนำนสำมร้อยยอด            
แบบกลุ่มเล็กจ ำนวน 9 คน 
คนที่ คะแนนของแบบทดสอบ 

ระหว่ำงเรียน 
คะแนนของแบบทดสอบ 
หลังเรียน (10 คะแนน) 

1 6 7 
2 8 9 
3 6 7 
4 7 8 
5 6 8 
6 8 9 
7 6 7 
8 7 8 
9 6 7 

คะแนนรวม 60 70 
E1 / E2   66.67 77.78 
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ตำรำงท่ี 24  ค่ำประสิทธิภำพ E1  / E2  ของชุดกำรเรียนรู้เรื่องท่ี 3 เศรษฐกิจยั่งยืน สำมร้อยยอดล่ ำซ ำ 
กลุ่มเล็กจ ำนวน 9 คน 
คนที่ คะแนนของแบบทดสอบ 

ระหว่ำงเรียน 
คะแนนของแบบทดสอบ 
หลังเรียน (10 คะแนน) 

1 7 8 
2 8 9 
3 7 8 
4 6 7 
5 7 8 
6 8 9 
7 6 7 
8 7 8 
9 7 8 

คะแนนรวม 63 72 
E1 / E2   70.00 80.00 

 

ตำรำงท่ี 25  ค่ำประสิทธิภำพ E1  / E2  ของชุดกำรเรียนรู้เรื่องท่ี 4 วิถีคน วิถีถ่ินสำมร้อยยอด กลุ่มเล็ก
จ ำนวน 9 คน 
คนที่ คะแนนของแบบทดสอบ 

ระหว่ำงเรียน 
คะแนนของแบบทดสอบ 
หลังเรียน (10 คะแนน) 

1 6 7 
2 7 8 
3 8 9 
4 7 8 
5 6 7 
6 8 9 
7 7 8 
8 8 8 
9 8 9 

คะแนนรวม 65 73 
E1 / E2   72.22 81.11 
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ตำรำงท่ี 26  ค่ำประสิทธิภำพ E1  / E2  ของชุดกำรเรียนรู้เรื่องท่ี 5 สักกำระพ่อปู่สำมร้อยยอด 
แบบรำยบุคคล กลุ่มเล็กจ ำนวน 9 คน 
คนที่ คะแนนของแบบทดสอบ 

ระหว่ำงเรียน 
คะแนนของแบบทดสอบ 
หลังเรียน (10 คะแนน) 

1 7 8 
2 8 9 
3 7 8 
4 8 9 
5 7 8 
6 8 8 
7 6 7 
8 7 8 
9 8 9 

คะแนนรวม 66 74 
E1 / E2   73.33 82.22 

 
ตำรำงท่ี 27  สรุปผลกำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ใช้กับนักเรียนกลุ่มเล็ก (Small group          

Tryout) 
   N = 9 

นักเรียน 
คนที่ 

แบบทดสอบหลังเรียน คะแนน
รวม 
50 

ทดสอบ
30

คะแนน 

ประสิทธิภำพ 
E1/E2 ชุดที่ 

1 
ชุดที่ 
2 

ชุดที่ 
3 

ชุดที่ 
4 

ชุดที่ 
5 

1 9 7 8 7 8 39 22  
 
 

 
79.88/80.00 

2 7 9 9 8 9 42 27 
3 7 7 8 9 8 39 24 
4 8 8 7 8 9 40 21 
5 9 8 8 7 8 40 25 
6 7 9 9 9 8 42 22 
7 7 7 7 8 7 36 24 
8 8 8 8 8 8 40 28 
9 7 7 8 9 9 40 23 
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ตำรำงท่ี 28  สรุปผลกำรหำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้ท่ีใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง  
                  N = 30 

นักเรียน 
คนที่ 

แบบทดสอบหลังเรียน คะแนน
รวม 
50 

คะแนน
ที่ได้ 
30 

ประสิทธิภำพ 
E1/E2 ชุด

ที่ 
 1 

ชุด
ที่ 
 2 

ชุด
ที่  
3 

ชุด
ที่  
4 

ชุด
ที่  
5 

1 9 9 8 9 8 43 26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
89.53 
/81.11 

 

2 8 9 10 9 10 46 22 
3 10 9 9 10 8 46 24 
4 9 9 9 8 9 44 27 
5 8 8 9 10 9 44 25 
6 7 9 10 9 8 43 24 
7 8 10 10 9 10 47 24 
8 9 9 9 9 8 44 26 
9 9 8 8 8 8 41 23 
10 8 9 9 9 9 44 28 
11 10 9 10 9 9 47 25 
12 9 8 9 8 10 44 18 
13 9 9 9 9 8 44 27 
14 9 8 10 9 10 46 22 
15 8 9 8 10 10 45 21 
16 8 9 9 9 9 44 23 
17 10 8 9 10 8 45 22 
18 8 9 8 10 10 45 27 
19 9 10 9 9 10 47 24 
20 10 8 8 8 9 43 21 
21 8 10 9 9 8 44 25 
22 8 9 10 9 9 45 23 
23 9 9 9 10 8 45 27 
24 10 10 8 9 9 46 26 
25 9 9 10 9 10 47 24 
26 8 8 9 8 9 42 27 
27 9 9 9 9 10 46 22 
28 10 10 8 10 9 47 24 
29 8 8 9 9 10 44 27 
30 9 9 9 8 10 45 26 
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ตำรำงท่ี 29  ค่ำควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์          
ทำงกำรเรียนรู ้

 

ข้อที่ P r ข้อที่ P r 
1 0.62 0.32 16 0.45 0.51 
2 0.48 0.59 17 0.38 0.37 
3 0.38 0.65 18 0.34 0.44 
4 0.62 0.46 19 0.48 0.45 
5 0.45 0.38 20 0.38 0.37 
6 0.45 0.51 21 0.48 0.31 
7 0.52 0.52 22 0.52 0.52 
8 0.52 0.52 23 0.52 0.38 
9 0.52 0.38 24 0.48 0.45 
10 0.52 0.38 25 0.52 0.52 
11 0.45 0.51 26 0.45 0.51 
12 0.48 0.59 27 0.41 0.44 
13 0.48 0.45 28 0.52 0.52 
14 0.61 0.46 29 0.41 0.30 
15 0.38 0.51 30 0.52 0.52 

 
 จำกตำรำงท่ี 29 กำรหำค่ำควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนส ำหรับข้อสอบท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ของกำรหำค่ำควำมยำกง่ำยและค่ำ
อ ำนำจจ ำแนกได้ท ำกำรปรับปรุงข้อค ำถำมและตัวเลือกให้มีควำมเหมำะสมและถูกต้องมำกขึ นตำม
ค ำแนะน ำของผู้เช่ียวชำญ 
 กำรหำค่ำควำมเช่ือมั่น (reliability) ของแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้แบบปรนัย จ ำนวน 30 
ข้อ ได้ค่ำควำมเช่ือมั่น KR-20 เท่ำกับ  0.89 
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ภำคผนวก ง  

ตัวอย่ำงภำพกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและผลงำนนักเรียน 
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ตัวอย่ำงภำพกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

          ครูแนะน ำกำรเรียนด้วยชุดกำรเรียนรู ้         ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       น ำเสนอผลงำนนักเรียนหน้ำชั นเรียน             น ำเสนอผลงำนนักเรียนหน้ำชั นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          น ำเสนอผลงำนนักเรียนหน้ำชั นเรียน       กรอกแบบประเมินชุดกำรเรียนรู้ 
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ตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            ใบงำนเรื่อง เช็คอินบ้ำนฉัน     ใบงำนเรื่อง เช็คอินบ้ำนฉัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ใบงำนเรื่องอำชีพท้องถิ่นของฉัน                         ใบงำนเรื่องอำชีพท้องถิ่นของฉัน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                ใบงำนเรื่องศำสนสถำน                                    ใบงำนเรื่องศำสนสถำน 
  



 

ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวปิยะวรรณ  บริหารพานิช 
วัน เดือน ปี เกิด 16 มกราคม 2535 
สถานที่เกิด  
วุฒิการศึกษา - ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2557  
- ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 

ที่อยู่ปัจจุบัน 8/1 หมู ่12 ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77130   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญแผนภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	จุดประสงค์ของการวิจัย
	คำถามของการวิจัย
	สมมุติฐานของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

	บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
	2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
	3. ข้อมูลพื้นฐานของตำบลสามร้อยยอด
	4. ชุดการเรียนรู้
	5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรียนรู้

	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
	การดำเนินการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	แบบแผนการวิจัย
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
	การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่าอยู่ สามร้อยยอดมีสุข สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
	ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่าอยู่ สามร้อยยอดมีสุข สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนจากชุดการเรียนรู้
	ตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนน่าอยู่  สามร้อยยอดมีสุข

	บทที่ 5  ผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ภาคผนวก ข  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ภาคผนวก ค  ผลการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	ภาคผนวก ง  ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนการสอนและผลงานนักเรียน

	ประวัติผู้เขียน

