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คําสําคัญ: บทเรี ยนสําเร็ จรู ป /บูรณาการแหล่งเรี ยนรู้ / เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
วไลลักษณ์ พัสดร :การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการ แหล่งเรี ยนรู้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.อรพิณ
ศิริสัมพันธ์ , อ. ดร.อนิรุทธ์ สติมนั และ ผศ. ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. หน้า.
การวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีวตั ถุประสงค์เพือ ( ) พัฒนาบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี ให้มีประสิ ทธิภาพ / ( ) เปรี ยบเทียบผล
การเรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู้ สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ( ) ประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที หลังการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณการแหล่งเรี ยนรู้
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที / โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต จํานวน คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ทดลองใช้ในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
ระยะเวลาทีใช้ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ชัวโมง รวมระยะเวลา
ชัวโมง แบบแผนการทดลอง คือ กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังสอบ (One Group Pretest – Posttest Design) เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั คือ ) แบบสอบถาม ) แบบสัมภาษณ์ ) บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ) แผนการจัดการเรี ยนรู้ ) แบบทดสอบผลการ
เรี ยนรู้ และ ) แบบประเมินความสามารถในการสร้างชิ นงาน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%)
ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน ( t- test Dependent ) และการวิเคราะห์
เนือหา (Content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
) ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ . / . เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ /
) ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู้ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
) ผลการประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณการแหล่งเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการสร้างผลงานอยูใ่ น
ระดับ ดี

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา
ลายมือชือนักศึกษา ………………………………
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ . ....................................... .......................................... ............................................
ง

7($&+,1*62&,$/678',(6
.(<:25'352*5$00(',16758&7,21,17(*5$7,1*/($51,1*5(6285&(6
68)),&,(1&<(&2120<$6&2817(53$572)3+(7&+$%85,
:$/$,/8.3$66$'2517+('(9(/230(172)352*5$00(',16758&7,21
,17(*5$7,1* /($51,1* 5(6285&(6 21 68)),&,(1&< (&2120< $6 $
&2817(53$57 2) 3+(7&+$%85,  )25 0$77+$<2068.6$  678'(176 7+(6,6
$'9,6256 $667 352) 25$3,1 6,5,6$03+$13K' $1,587 6$7,0$1 (G' $1'
$667352)&+$,<263$,:,7+$<$6,5,7+$0(G' SS

7KHSXUSRVHVRIWKLVUHVHDUFKZHUHWR  GHYHORSDSURJUDPPHGLQVWUXFWLRQ
E\LQWHJUDWLQJOHDUQLQJUHVRXUFHVRQWKHWRSLFRIVXIILFLHQF\HFRQRP\DVDFRXQWHUSDUW
RI 3KHWFKDEXUL LQ RUGHU WR PHHW WKH K\SRWKHWLFDO HIILFLHQF\ FULWHULRQ RI   
FRPSDUHWKHVWXGHQWVOHDUQLQJRXWFRPHJDLQHGEHIRUHDQGDIWHUWKHLPSOHPHQWDWLRQRI
WKH SURJUDPPHG LQVWUXFWLRQ LQWHJUDWLQJ OHDUQLQJ UHVRXUFHV RQ WKH WRSLF RI VXIILFLHQF\
HFRQRP\ DV D FRXQWHUSDUW RI 3KHWFKDEXUL DQG   HYDOXDWH WKH 0DWWKD\RPVXNVD 
VWXGHQWVDELOLWL\WRFUHDWHVRPHZRUNEDVHGRQVXIILFLHQF\HFRQRP\DVDFRXQWHUSDUW
RI3KHWFKDEXUL

7KH VDPSOH RI WKLV UHVHDUFK ZDV  0DWWKD\RPVXNVD  VWXGHQWV DW
%DQODWZLWWD\D VFKRRO XQGHU WKH MXULVGLFWLRQ RI WKH 2IILFH RI 3KHWFKDEXUL (GXFDWLRQDO
6HUYLFH$UHD0XHQJGLVWULFW3KHWFKDEXULSURYLQFH7KH\ZHUHVHOHFWHGE\VLPSOH
UDQGRP VDPSOLQJ PHWKRG 7KLV UHVHDUFK ZDV RI D RQH JURXS SUHWHVWSRVWWHVW GHVLJQ
,W ZDV FRQGXFWHG ZLWKLQ WKH GXUDWLRQ RI  KRXUV  KRXUV SHU ZHHN  LQ WKH ILUVW
VHPHVWHU GXULQJ WKH DFDGHPLF \HDU  7KH UHVHDUFK LQVWUXPHQWV ZHUH   D
TXHVWLRQQDLUH DQLQWHUYLHZ OHVVRQVRISURJUDPPHGLQVWUXFWLRQ OHVVRQSODQV
 DQDFKLHYHPHQWWHVWDQG DQHYDOXDWLRQIRUPRIVWXGHQWVZRUN7KHFROOHFWHGGDWD
ZHUHDQDO\]HGE\SHUFHQWDJH  PHDQ X VWDQGDUGGHYLDWLRQ 6' WWHVWGHSHQGHQW
DQGFRQWHQWDQDO\VLV

7KHILQGLQJVZHUHDVIROORZV

7KHSURJUDPPHGLQVWUXFWLRQLQWHJUDWLQJOHDUQLQJUHVRXUFHVRQWKHWRSLFRI
VXIILFLHQF\ HFRQRP\ DV D FRXQWHUSDUW RI 3KHWFKDEXUL ZDV HIILFLHQW DW WKH OHYHO RI
ZKLFKZDVKLJKHUWKDQWKHK\SRWKHWLFDOHIILFLHQF\FULWHULRQRI

7KH 0DWWKD\RPVXNVD  VWXGHQWV OHDUQLQJ RXWFRPH JDLQHG DIWHU WKH
LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH SURJUDPPHG LQVWUXFWLRQLQWHJUDWLQJVXIILFLHQF\ HFRQRP\ DV D
FRXQWHUSDUWRI 3KHWFKDEXUL ZDV VLJQLILFDQWO\ KLJKHUWKDQ WKHOHDUQLQJ RXWFRPH JDLQHG
EHIRUHWKHLPSOHPHQWDWLRQDWWKHOHYHORI

7KH 0DWWKD\RPVXNVD  VWXGHQWV DELOLW\ WR FUHDWH VRPH ZRUN EDVHG RQ
VXIILFLHQF\HFRQRP\DVDFRXQWHUSDUWRI3KHWFKDEXULZDVDWWKHJRRGOHYHO
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา ฉบับนีสําเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดีเนืองจากได้รับความกรุ ณา เอาใจใส่ ให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนําตลอดจนการตรวจทาน
แก้ไขข้อบกพร่ องจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสมั พันธ์ อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมนั และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผูเ้ ป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ รวมทังผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์ ซึงเป็ นประธานสอบวิทยานิพนธ์ และ
รอง
ศาสตราจารย์อนงค์พร สมานชาติ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุ ณาของ
ท่านเป็ นอย่างสู ง
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชียวชาญทุกท่าน อาจารย์อนัน ปันอินทร์ อาจารย์สาธิต จันทรวินิจ
และอาจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ ทีให้ความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชียวชาญในการตรวจสอบเครื องมือ
ในการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
ยิงขึน
ขอขอบพระคุณอาจารย์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และคณาจารย์ทุกท่านทีประสิ ทธิ
ประสาทวิชาความรู ้ โดยให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา ทําให้วิทยานิพนธ์เล่มนีมีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น ผูว้ ิจยั
กราบขอบพระคุณในความเมตตากรุ ณาของอาจารย์ดว้ ยความเคารพอย่างสูง
ขอขอบพระคุณคณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะครู
และนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา ผูจ้ ดั การเคเบิลคาร์ เพชรบุรี ผูอ้ าํ นวยการ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี และอาจารย์จาํ ลอง บัวสุ วรรณ ทีให้ความร่ วมมือและอํานวย
ความสะดวกในการหาประสิ ทธิภาพของเครื องมือ เป็ นอย่างดียงิ
ขอขอบพระคุณในความปรารถนาดีและความเป็ นมิตรไมตรี ทีมอบให้จากทุกคนทีเป็ นพี
เพือนและน้องร่ วมรุ่ น ร่ วมสถาบันการศึกษา ของสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนรวมไปถึงเจ้าหน้าทีทุกท่านของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ทีมีส่วนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จไปได้
ด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์อนั ใดทีพึงเกิดขึนจากวิทยานิพนธ์เล่มนี ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื องบูชา
พระคุณบิดา มารดา ผูใ้ ห้ทงชี
ั วิตและเป็ นผูว้ างรากฐานการศึกษาและสุ ดท้ายขอขอบคุณ และพีน้อง
ในครอบครัวและขอบใจหลาน ๆ ทีน่ารักทุกคนทีให้กาํ ลังใจในการศึกษาเล่าเรี ยนมาตลอด
ฉ

