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เลิศศิริ เต็มเปยม : การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง ทักษะภูมิศาสตร ดวยการสอนโดยใชชุดการเรียนรู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.อรพิณ
ศิริสัมพันธ , อ. ดร.อนิรุทธ สติมั่น และผศ. ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 263 หนา
การวิจัยในครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู เรื่อง ทักษะภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู
2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มตี อการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง ทักษะ
ภูมิศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2554 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 จํานวนนักเรียน 40 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับ
สลาก ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที
รวมระยะเวลา 10 ชั่วโมง แบบแผนการวิจัย คือ แบบกลุมเดียวกอนสอบและหลังสอบ (One Group Pretest
- Posttest Design)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ชุดการเรียนรู เรื่อง ทักษะภูมิศาสตร 2) แผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง ทักษะภูมิศาสตร จํานวน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง
ทักษะภูมิศาสตร จํานวน 30 ขอ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชชุดการ
เรียนรู สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบคาที แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test Dependent ) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง ทักษะภูมิศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความคิดเห็นตอการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง ทักษะภูมิศาสตร
โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก
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The Purposes of this experimental research were to : 1) compare the learning outcome of
Geographical Skills gained before and after by using the learning package for Prathomsuksa 6 students 2)
study the students’ opinions of Prathomsuksa 6 students about the implementation by using the learning
package on Geographical skills. The sample consisted 40 of Prathomsuksa 6/1 students during the second
semester of academic year 2011, Sarasitphithayalai School, Banpong district, Ratchaburi Province, under
the jurisdiction of the Prathomsuksa Education Office of Ratchaburi 2 . All 40 student are from simple random
sampling, during the second semester of the academic year 2011, The research was conducted in a 60minute period of two periods a week within the period of 10 hours in 5 weeks. The research design was one
group pretest-posttest design.
The instruments employed to collect data were : 1) a learning package on Geographical Skills, 2)
5 lesson plans with the content on Geographical Skills, 3) a pre-test and post-test which contain 30 items
each on the topic of Geographical Skills , and 4) a questionnaire inquiring students’ opinions about the
implementation of by using the learning package on Geographical Skills. The collected data were analyzed
by the statistical means of percentage (%), mean ( Χ ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and
content analysis.
The findings were as follows:
1. In comparison, the learning outcome of Prathomsuksa 6 students gained after was found
significantly higher than the learning outcome gained before by using this learning package at the level of
.05
2. The students’ opinions of Prathomsuksa 6 students about the implementation by using this
learning package on Geographical Skills were, overall, found at the high level.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง ทักษะภูมิศาสตร ดวยการสอนโดยใชชุด
การเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารสิทธิ์พทิ ยาลัย ฉบับนี้สําเร็จลุลวง
ไปดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณา เอาใจใส ใหคําปรึกษา คําแนะนําตลอดจนการตรวจทานแกไข
ขอบกพรองจากผูช วยศาสตราจารย ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ อาจารย ดร.อนิรุทธ สติมั่น และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวมทั้ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ ซึ่งเปนประธานสอบวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย
อนงคพร สมานชาติ ผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของทานเปน
อยางสูง
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานอาจารยสาธิต จันทรวินิจ อาจารยเพ็ญพนอ พวงแพ
และอาจารย ดร.น้ํามนต เรืองฤทธิ์ ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
ในการวิจยั
และใหขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธใหมีความถูกตองสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณอาจารยสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู โดยใหคําปรึกษา คําแนะนํา ทําใหวิทยานิพนธเลมนี้มีความสมบูรณยิ่งขึน้
ผูวิจัยกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของอาจารยดวยความเคารพอยางสูง
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยทีใ่ ห
ความอนุเคราะห และใหความรวมมือในการเก็บขอมูลอยางดียิ่ง
ขอขอบพระคุณในความปรารถนาดี และความเปนมิตรไมตรีที่มอบใหจากทุกคนที่เปนพี่
นองรวมรุน รวมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนรวมไปถึงเจาหนาทีท่ ุกทานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ที่มีสวนทําใหวิทยานิพนธสําเร็จ
ไปไดดวยดี
คุณคาและประโยชนอันใดที่พงึ เกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา
พระคุณบิดา มารดา ผูเปนผูใหทั้งชีวิตและเปนผูวางรากฐานการศึกษารวมถึงอุดหนุนปจจัยและ
ใหกําลังใจเปนอยางดีตลอดมา ขอขอบคุณบรรดาญาติพี่นองในครอบครัวที่ใหความชวยเหลือ
เสมอมา และสุดทายขอขอบพระคุณเหลาพีน่ องมิตรสหายที่นารักที่คอยใหกําลังใจในการศึกษา
เลาเรียนมาตลอดอยางจริงใจ
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