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50262304 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
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
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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
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บทที
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศไทยให้สามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงและยังยืน
ภายใต้กระแส
โลกาภิวตั น์ ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มทวีความรุ นแรงขึน
จําเป็ นต้อง
หันกลับมาให้ความสําคัญกับความแข็งแกร่ งของระบบและโครงสร้างต่าง ๆ ภายในประเทศ ให้
สามารถพึงตนเองได้มากขึน และสร้างภูมิคุม้ กันทีดีของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนได้อย่างรู ้เท่าทัน
ดังแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที
(พ.ศ.
- : บทนํา) ได้กาํ หนดขึนบนพืนฐาน
การเสริ มสร้างทุนของประเทศทังทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อม ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนือง โดยยึดคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา ซึงต้องพัฒนาคุณภาพ
คนในทุกมิติอย่างสมดุลทังจิตใจ ร่ างกาย ความรู ้ และทักษะความสามารถ เพือให้เพียบพร้อมทัง
ทางด้านคุณธรรมและความรู ้ ซึงจะนําไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบ และระมัดระวัง
ด้วยจิตสํานึก ในศีลธรรมและคุณธรรม ทําให้รู้เท่าทันการเปลียนแปลง และสามารถตัดสิ นใจ
โดยใช้หลักความพอประมาณในการดําเนินชีวิต อย่างมีจริ ยธรรม ซือสัตย์สุจริ ต อดทน
ขยันหมันเพียร อันจะเป็ นภูมิคุม้ กันในตัวทีดี ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึน
การพัฒนาคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาให้แต่ละคนมีหลักคิด
และหลักปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
โดยใช้คุณธรรมนําความรู ้ เพือพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ ให้สามารถพึงตนเองได้ และก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
ตลอดจนพร้อมรับต่อการเปลียนแปลงในด้านต่าง ๆ (ปรี ยานุช พิบูลสงคราม
: 2) สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ โลกยุคศตวรรษที
โดยมุ่ง
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม รักความเป็ นไทย มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะ
ด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ
(กระทรวงศึกษาธิการ
: 2 ) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที ) พุทธศักราช
หมวด มาตรา ทีว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือ
พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรม
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และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิการ
: 4) และ หมวด มาตรา ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด ดังนันกระบวนการจัดการศึกษา
:8)
ต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ
และมาตรา
กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู ้มาใช้เพือป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหา จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้
คิดเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ
:9)
จากทีกล่าวมาจะเห็นว่า การศึกษาเป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังทีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
กล่าวไว้วา่ การศึกษาต้องมุ่งพัฒนามนุษย์ให้มี
ความสมดุลทังทางด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก
ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข มีความรู ้และ
ทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ บนพืนฐานความเชือว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ
: 8)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หนึง
ในการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ว่าด้วยการ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมทีมีความเชือมสัมพันธ์กนั และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพือช่วยให้
สามารถปรับตนเองกับบริ บทสภาพแวดล้อม เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ้ ทักษะ
คุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม นอกจากนีคณะกรรมการบริ หารโครงการขับเคลือนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ สถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้นาํ หลักคิด หลักปฏิบตั ิเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการ
เรี ยนรู ้ เพือส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําหลักคิด
หลักปฏิบตั ิเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่ การเรี ยนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในทุกระดับชัน
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเป็ นรู ปธรรม โดยกําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
สาระที เศรษฐศาสตร์
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ส . เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค
การใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทังหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ
: 71 )
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จากผลการวิจยั ของโครงการวิจยั เศรษฐกิจพอเพียง (ปรี ยานุช พิบูลสงคราม 2552: 3)
กล่าวถึงสภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษาต่าง ๆ ไม่บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร
เนืองจากโรงเรี ยนทีน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ สถานศึกษานัน พบว่ายังมีการพัฒนา
สื อและเครื องมือ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังมี
ค่อนข้างน้อย เช่น กระบวนการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อนยังไม่เอือต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึงยัง
มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนือหาวิชามากกว่ากระบวนการสร้างความคิด กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา ทําให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถพัฒนาตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ไว้ นอกจากนีครู ผสู ้ อนยังขาดการออกแบบการเรี ยนรู ้ทีนําสื อมาพัฒนาผูเ้ รี ยน ยังมี
ค่อนข้างน้อย เพราะสื อสามารถนําเสนอเนือหาให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ดังนันการจัดการเรี ยน
การสอนทีจะให้ได้ผลดี ครู ตอ้ งรู ้จกั นําสื อและเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการเรี ยน
การสอนให้มีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี สื อยังเป็ นเครื องมือส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้
ให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าถึงความรู ้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของหลักสูตร
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สื อการเรี ยนรู ้มีหลายประเภท ทังสื อธรรมชาติ สื อสิ งพิมพ์ สื อเทคโนโลยี
และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทีมีในท้องถิน การเลือกใช้สือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการ และลีลาการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายของผูเ้ รี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ
: 27) สื อ
การสอนทีดีจะทําให้บทเรี ยนน่าสนใจ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ร่วมกัน เนืองจากสื อเป็ นตัวกลางทีจะ
ช่วยให้การสื อสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
ความหมายของเนื อหาในบทเรี ยนในการใช้สือการสอนนัน มีความจําเป็ นอย่างยิงทีผูส้ อนต้องศึกษา
ลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของสื อแต่ละชนิด
เพือเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ โดยต้องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบในการใช้สือนัน ๆ เพือให้
กระบวนการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ (กิดานันท์ มลิทอง
: ) และสื อ
การเรี ยนการสอนทีดี สามารถเร้าความสนใจนักเรี ยน ให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และทําสิ งทีเป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมมากขึน (วาสนา ชาวหา
: l)
ปั ญหาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะการใช้สือการเรี ยน มักเกิดขึนกับทุกสาระ
การเรี ยนรู ้ ซึงรวมไปถึงสาระเศรษฐศาสตร์ดว้ ย โดยพบว่าตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ยังไม่ประสบ
ผลสําเร็ จเท่าทีควร ดังเช่น ผลงานวิจยั ของรัชกร ประสี ระเตสัง (
: ) พบว่า ผลการเรี ยนวิชา
สังคมศึกษา โดยเฉพาะรายวิชา เศรษฐศาสตร์ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนตํา สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของดวงพร วิฆเนศ (
: 3) ทีกล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
มีเนือหาวิชามากเกินไป เนือหามีความซําซาก วิชาสังคมศึกษาเป็ นวิชาทีสอนยาก และเป็ นวิชาทีเด็ก
เบือหน่าย ถึงแม้จะรู ้วา่ มีประโยชน์ นอกจากนีวิธีการสอนของครู มกั ยึดทีตัวครู เป็ นศูนย์กลาง เน้นการ
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สอนแบบบรรยาย โดยไม่คาํ นึงถึงความสามารถและความแตกต่างของผูเ้ รี ยน นอกจากนีครู ยงั มี
พฤติกรรมการสอนทีมีใช้สือแบบซํา ๆ ขาดการผลิตสื อการสอนสําเร็ จรู ปไปใช้ เพือให้นกั เรี ยนได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ยังมีค่อนข้างน้อย ทําให้นกั เรี ยนเกิดความเบือหน่ายต่อการเรี ยน ไม่เห็น
ความสําคัญและไม่ตงใจเรี
ั ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนุตประวีณ์ ประไพพิศ (
: 11-12)
ทีกล่าวว่า นักเรี ยนมีปัญหาผลการเรี ยนรู ้ตากว่
ํ าเกณฑ์ทีทางโรงเรี ยนกําหนด ซึงพบว่าปัญหาอาจมาจาก
ทังตัวนักเรี ยนและปัญหาจากครู ในสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทียังมีการใช้
สื อการสอนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรี ยนในรายวิชาสังคมศึกษาจาก สอดคล้องกับ
รายงานการสรุ ปผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ปี การศึกษา
โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
พบว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลการเรี ยนเฉลียเพียง . ซึง
ตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานทีโรงเรี ยนกําหนดไว้ นันคือ เกรดเฉลียจะต้องไม่ตากว่
ํ า . จากการทีคะแนน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยูใ่ นระดับตํา จากสภาพปั ญหาดังกล่าว
และจากการศึกษางานวิจยั ของรัชกร ประสี ระเตสัง (2546 : 2) นุตประวีณ์ ประไพพิศ (
:
11-12) ทีกล่าวสนับสนุนถึงปั ญหาผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับตํา ซึงสอดคล้องกับปัญหา
ทีเกิดขึนกับโรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ซึงนักเรี ยนในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที
มีผลการเรี ยนรู ้ในสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยูใ่ นระดับตํากว่าเกณฑ์
จากข้อมูลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน พบว่าในปี การศึกษา
นักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย
ตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานทีสถานศึกษาได้กาํ หนดเกณฑ์ไว้ คือ ร้อยละ
(ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยน
บ้านลาดวิทยา : - ) ทังนีอาจมีสาเหตุหลายประการ ในด้านครู ผสู ้ อน พบว่า ครู ขาดการนํา
เทคโนโลยีหรื อขาดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทังขาดการพัฒนาสื อ
ในรู ปแบบต่าง ๆ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ส่วนใหญ่มกั เน้นการสอนแบบบรรยาย หรื อเน้นการ
ท่องจําเป็ นหลัก ครู ผสู ้ อนยังไม่ปรับเปลียนวิธีสอนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษา ทีมีการ
เปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเบือหน่าย ส่ วนในด้านผูเ้ รี ยน พบว่า การเรี ยนในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในสาระเศรษฐศาสตร์ พบว่าสาเหตุ
ทีผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนตํา ปัจจัยหนึงมาจากการทีครู ผสู ้ อนขาดการใช้สือการเรี ยนรู ้ทีมีคุณภาพ ดังนัน
ครู ผสู ้ อนจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องใช้แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย มีประสิ ทธิภาพ และ
พัฒนาสื อการเรี ยนรู ้ให้หลากหลายรู ปแบบ เพราะสื อการเรี ยนรู ้ช่วยสร้างความคิดรวบยอด และช่วยให้
การเรี ยนรู ้บรรลุจุดประสงค์ได้รวดเร็ ว (รัชกร ประสี ระเตสัง 2546 : 3) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ราตรี ชนะกาศรี (
: 4) ได้ศึกษาความคิดเห็นเกียวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้สาระ
เศรษฐศาสตร์ของครู ผสู ้ อนในการใช้หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา พบว่า ครู ผสู ้ อนมีการนําสื อมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
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อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนันครู ผสู ้ อนวิชาสังคมศึกษา จึงควรปรับปรุ งพฤติกรรมการเรี ยนการสอน
ของตนโดยการนําเทคนิควิธีการสอนทีน่าสนใจ การใช้กิจกรรมรู ปแบบต่าง ๆ ทีมีความหลากหลาย
ให้สอดคล้องกับเนือหา โดยเฉพาะในสาระเศรษฐศาสตร์ ซึงผูเ้ รี ยนไม่เห็นความสําคัญเพราะคิดว่า
เป็ นเรื องไกลตัว แต่ในความเป็ นจริ งสาระเศรษฐศาสตร์ เป็ นวิชาเกียวข้องกับการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุ ษย์ ทังด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดํารงชีวิต และการศึกษาวิธีการนําเอาทรัพยากรทีมีอยู่
อย่างจํากัดมาใช้เพือบําบัดหรื อตอบสนองความต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทังในปั จจุบนั
และอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ : 2544 ) ดังนัน หากผูเ้ รี ยน ไม่ให้ความสนใจในการศึกษาวิชา
เหล่านีแล้ว ก็อาจส่ งผลทําให้ประเทศพัฒนาไปได้ดว้ ยความยากลําบาก เนืองจากประเทศขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลทีมีความรู ้
ความสามารถทีพร้อมจะแข่งขันภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ทีมีการ
เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
จากสถิติการแสดงผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
ทีเรี ยนสาระ
เศรษฐศาสตร์ พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน มีคะแนนทีตําว่าเกณฑ์ทีครู และสถานศึกษากําหนดไว้
จากการสอบถามนักเรี ยนระดับช่วงชันที (มัธยมศึกษาปี ที – มัธยมศึกษาปี ที ) เห็นว่าสาระ
เศรษฐศาสตร์เป็ นวิชาทีมีประโยชน์ โดยเฉพาะหน่วยการเรี ยนเรื องเศรษฐกิจพอเพียง เห็นว่าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเรื องทีดี และมีประโยชน์ต่อนักเรี ยนโดยตรง แต่คอ่ นข้างละเอียด
ลึกซึงและเป็ นเรื องนามธรรม ยากเกินความเข้าใจ
ทีผูเ้ รี ยนจะสามารถบูรณาการเชือมโยงเข้าสู่
ชีวิตจริ ง ซึงย่อมส่ งผลต่อผลการเรี ยนรู ้ของตัวผูเ้ รี ยนและการดําเนินชีวิตประจําวันของผูเ้ รี ยนได้
นอกจากนีปัญหาดังกล่าว
ได้นาํ เข้าเป็ นประเด็นสําคัญของการประชุมกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา ซึงได้สรุ ปปัญหาไว้ ประการ (รายงาน
การประชุมกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
) ประการแรก สาระ
เศรษฐศาสตร์ทีกําหนดไว้มีเนือหายากเกินกว่าทีผูเ้ รี ยนจะทําความเข้าใจในเวลาจํากัด โดยเฉพาะใน
หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง ซึงผูเ้ รี ยนเห็นว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว แต่นกั เรี ยนไม่สามารถ
นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ อีกทังผูเ้ รี ยนมีขอ้ จํากัดด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงจะ
เห็นได้วา่ เด็กเก่งจะเรี ยนรู ้ได้เร็ ว แต่เด็กอ่อนจะเรี ยนรู ้ได้ชา้ และต้องใช้เวลาในการศึกษาเนือหา
เพือทําความเข้าใจในการเรี ยนรู ้ค่อนข้างนาน ประการทีสอง พบว่า การจัดการเรี ยนการสอน
ของครู ผสู ้ อนไม่ได้นาํ วิธีสอนทีหลากหลาย กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื อการสอน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา ทีน่ าสนใจมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเต็มที โดยเฉพาะการใช้
วิธีการสอน และสื อการสอนที เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ในหน่ วยการเรี ยนรู ้เรื องเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนีการใช้สือการเรี ยนทีสามารถตอบสนองได้ทงเด็
ั กเก่ง และเด็กอ่อน ซึงต้องใช้เวลาใน
การศึกษาทําความเข้าใจแตกต่างกัน แต่ผเู ้ รี ยนก็สามารถทีจะบรรลุผลการเรี ยนรู ้ได้เท่ากัน ยังมี
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ค่อนข้างน้อย ซึ งส่ วนใหญ่ครู ผูส้ อนในหน่ วยการเรี ยนดังกล่าว มักใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย
ควบคู่กบั การใช้ใบความรู ้และแบบฝึ กหัดเป็ นหลัก
การเรี ยนการสอนไม่เน้นการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด อีกทังการจัดการเรี ยนการสอน ยังขาดการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนเบือหน่ายขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
ผูว้ ิจยั ได้พบปัญหาของผูเ้ รี ยน เนืองจากเนือหาสาระเศรษฐศาสตร์
เป็ นเนือหาทีมี
ความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตและเป็ นเรื องใกล้ตวั นักเรี ยน ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสม
ในสาระเศรษฐศาสตร์นนั ควรมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการจัดการ
เรี ยนรู ้ควบคู่กบั การจัดทําสื อการเรี ยนการสอน เพราะเป็ นการส่ งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
ซึงจะเกิดผลดีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้นาํ ไปสู่การ
ปฏิบตั ิทีเป็ นรู ปธรรมของผูเ้ รี ยน นอกจากนียังส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนัก และเห็น
ความสําคัญในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ มาใช้
ในการดําเนินชีวิต โดยสื อจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
ซึงสื อการสอนทีดีจะทําให้บทเรี ยนน่าสนใจ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ร่วมกัน เนืองจากสื อเป็ นตัวกลาง
ทีจะช่วยให้การสื อสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
เนือหาในบทเรี ยน ในการใช้สือการสอนนัน มีความจําเป็ นอย่างยิงทีผูส้ อนต้องศึกษาลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติของสื อแต่ละชนิด เพือเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์และสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
โดยต้องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบในการใช้สือนัน ๆ เพือให้กระบวนการเรี ยนการสอนเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ (กิดานันท์ มลิทอง
: 98) เพราะสื อการเรี ยนการรู ้ทีดีนนั สามารถเร้า
ความสนใจของนักเรี ยน ให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน และทําสิ งทีเป็ นนามธรรม
ให้เป็ นรู ปธรรมได้มากขึน (วาสนา ชาวหา
: ) สอดคล้องกับแนวคิดของฐาปนีย ์ ธรรมเมธา
( : 42) กล่าวไว้วา่ สื อเป็ นตัวกลางทีช่วยนําและถ่ายทอดความรู ้จากผูส้ อน หรื อแหล่งความรู ้
ไปยังผูเ้ รี ยน ทําให้การเรี ยนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึงนักเรี ยนบรรลุจุดประสงค์
ทีตังไว้ บทเรี ยนโปรแกรมหรื อเรี ยกกันโดยทัวไปว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ป (Programmed Instruction)
เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาอีกรู ปแบบหนึ งของการสอนทีช่วยลดการสอนของครู
(Reduce
Instructional Time หรื อ RIT) ทังนีผูเ้ รี ยนตอบผิดก็ไม่มีใครเยาะเย้ย เมือผิดแล้วก็สามารถแก้ไขได้
และยังส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นคว้าหาความรู ้เพิมเติมด้วยตนเอง
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นการ
จัดระบบการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนตามความสามารถของตน ด้วยการทํากิจกรรมตามลําดับ
ขันทีละขัน โดยได้ผลติชมทันที ก้าวหน้าไปตามความสามารถ และความสะดวกของแต่ละบุคคล
26 - 27) ซึงตรงกับหลักการเสริ มแรงของสกินเนอร์ (Skinner. 1954
(บุญเกือ ควรหาเวช
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อ้างถึงในจิรารัตน์ ชิรเวทย์
 ) ทีกล่าวว่าการเสริ มแรงทันทีทนั ใดจะช่วยให้นกั เรี ยนมีแรงจูงใจ
ในการเรี ยนบทเรี ยนต่อไปยิงขึน 

บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เป็ นสื อทีผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตามศักยภาพของตนเอง และมีการแบ่งบทเรี ยน
ไว้ ลักษณะ คือ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง (Linear  Programmed) บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
แตกกิงหรื อบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา (Branching Programmed) และแบบผสม (Combination
Programmed) จุดเด่นของบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา มีดงั นี ( ) เป็ นบทเรี ยนทีตอบสนอง
ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ไม่วา่ จะเป็ นเด็กเก่งหรื อเด็กอ่อนก็สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่าง
เท่าเทียมกัน ( ) ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน ให้รู้จกั พึงตนเองในการแสวงหาความรู ้
อย่างต่อเนือง ( ) ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจต่อบทเรี ยน เพราะได้จดั เนือหาย่อย ๆไม่สลับซับซ้อน
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาเป็ นขันตอน ได้ทดสอบความรู ้ ความเข้าใจทุกขันตอน ซึงเป็ นการเสริ มแรงหรื อเกิด
แรงกระตุน้ ทีจะเรี ยน วิธีการสอนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป คือการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนเนือหาวิชา
ตังแต่เนือหาง่าย ๆ และค่อยซับซ้อนขึนเป็ นลําดับ ขณะทีเรี ยนผูเ้ รี ยนจะเกิดความรู ้ความเข้าใจ และ
เกิดทักษะในการฝึ กขันต้นด้วยการฝึ กทําซําตามคําสังจนบรรลุวตั ถุประสงค์ แล้วจึงจะให้เรี ยนขันต่อไป
ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนช้าหรื อเร็ วตามความสามารถของตน เพราะเป็ นบทเรี ยนทีมีการเตรี ยมการโดยกําหนด
เนือหา วัตถุประสงค์ วิธีการ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า เพือให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผลการเรี ยนด้วยตนเองตามขันตอนทีกําหนดไว้ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบแตกกิงหรื อแบบสาขา
(Branching Programmed) เป็ นสื อการสอนชนิดหนึง ทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิด ตัดสิ นใจและแสวงหาคําตอบด้วยตนเอง ตามหลักการเรี ยนรู ้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เป็ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีสร้างขึนโดยกําหนดเนือหา วัตถุประสงค์ วิธีการ
ตลอดจนสื อการสอนไว้ล่วงหน้า ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นคว้าและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
โดยการจัดแบ่งเนือหาย่อย ๆ ในลักษณะของกรอบ เนือหาไม่ดาํ เนินไปตามลําดับ แต่จะจัดให้มีการ
เรี ยงลําดับเนือหาย่อย โดยอาศัยคําตอบของผูเ้ รี ยนเป็ นเกณฑ์ ถ้าผูเ้ รี ยนตอบคําถามของข้อความ
ย่อย ๆ ทีเป็ นหลักของบทเรี ยนได้ดี
ก็จะมีคาํ แนะนําให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษากรอบย่อยให้เข้าใจก่อน
จึงจะสามารถก้าวหน้าต่อไปได้ การเรี ยนจะไม่ดาํ เนินไปตามลําดับขันตอน แต่จะย้อนไปย้อนมา
ทังนีขึนอยูก่ บั ความสามารถของผูเ้ รี ยน (อํานวย เดชชัยศรี
30 - 32) 
จากทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เป็ นสื อการเรี ยนการ
สอนทีผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาคอยกัน บทเรี ยนชนิดนีจะประกอบ
ไปด้วยกรอบยืนและกรอบสาขา ผูท้ ีมีความรู ้นอ้ ยหรื อตอบผิด จะได้รับคําแนะนําให้ไปศึกษาเพิมเติม
ในกรอบสาขา ส่ วนผูท้ ีมีพนความรู
ื
้ดีหรื อตอบถูก ก็สามารถเรี ยนกรอบยืนต่อไป ทําให้สามารถ
เรี ยนจากบทเรี ยนได้เร็ ว สอดคล้องกับผลการวิจยั ของประภาศรี วิโรจน์กลู ทอง (
 )
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ทีกล่าวว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง จํานวนเต็มลบ วิชาคณิ ตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที
กลุ่มทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มทีเรี ยนแบบปกติ
และผลการวิจยั ของพิไลรัตน์ ชูวิจิตร (
 ) ได้ทาํ การวิจยั และพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขา เรื อง คําซ้อนในรู ปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนทีเรี ยนโดยวิธีการสอนปกติ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของวรรณา สวัสดิรักษา (
 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง
เสี ยงในภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ที ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พุทธศักราช
(ฉบับปรับปรุ ง
) พบว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา มีคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ศมนวรรณ สุ ขชุ่ม (  ) ได้ทาํ การวิจยั เรื องการสร้าง
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง การใช้พจนานุกรม สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที พบว่า
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา คะแนนเฉลียผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และยังสอดคล้องกับของเกษรา สุ ชีรัมย์ (
 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา ในสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้เรื อง บรรยากาศ ระดับชัน
มัธยมศึกษาปี ที พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ยงยุทธ สุ วรรณ์นงั
(2547 : ) ได้ทาํ การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
นักเรี ยนมีคะแนนความรู ้ ความเข้าใจเรื องการเกษตรทฤษฎีใหม่
หลังการใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปสู งกว่าก่อนใช้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ . นักเรี ยนมี
ความเห็นว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปสามารถสื อความให้เกิดความเข้าใจเนือหาได้เร็ วและง่ายตามศักยภาพ
และความสามารถ มีรูปแบบสี สนั จูงใจทําให้อยากเรี ยน ทําให้มีทศั นคติทีดีต่ออาชีพเกษตรและใช้
ในการประกอบอาชีพได้อยูใ่ นระดับมาก นุตประวีณ์ ประไพพิศ (
: บทคัดย่อ) ได้พฒั นา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง พระไตรปิ ฎก สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . โดยหลัง
เรี ยนนักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และมีความสามารถในการสร้างชินงาน
อยูใ่ นระดับดี ซึงสอดคล้องกับหทัยกาญจน์ สํารวลหันต์ (
 163) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง ถลกบาตร สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการวิจยั พบว่าประสิ ทธิภาพแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องถลกบาตร สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ได้ค่าประสิ ทธิภาพ . / . สู งกว่าเกณฑ์ / ทีกําหนด
นักเรี ยนใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการทําผลงาน โดยนักเรี ยนมีความสามารถในการทําผลงาน
อยูใ่ นระดับพอใช้ ผลการเรี ยนรู ้เรื อง ถลกบาตร พบว่าผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการ
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เรี ยนรู ้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง ถลกบาตร พบว่าโดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก อาจกล่าวได้วา่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนได้เป็ นอย่างดี เนืองจากบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขามีค่าประสิ ทธิภาพสูงกว่าผลการเรี ยนรู ้
ทางการเรี ยนทีเกิดจากการสอนปกติ
นอกจากการจัดการเรี ยนรู ้ทีใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นสื อในการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญแล้ว
ผูส้ อนต้องคํานึงถึงพัฒนาการทางด้านร่ างกายและสติปัญญา วิธีการเรี ยนรู ้
ความสนใจและความสามารถของผูเ้ รี ยน ดังนันในการจัดการเรี ยนรู ้ ควรใช้รูปแบบวิธีการ
ทีหลากหลาย เน้นการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
การเรี ยนรู ้จากธรรมชาติ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
ไปสอดแทรกในการจัดการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีการวางเป้ าหมายร่ วมกันและ
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โดยการนํากระบวนการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระเดียวกันหรื อต่างกลุ่มสาระ
มาเรี ยนร่ วมกันในแต่ละช่วงชัน ซึงเป็ นการเรี ยนรู ้แบบองค์รวมทีเรี ยกว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการ 
การจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการในงานวิจยั ฉบับนี เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้เนือหาภายใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ เป็ นลักษณะการ
เชือมโยงการเรี ยนรู ้ในระดับรายวิชา โดยมีเนือหาสาระการเรี ยนรู ้ในรายวิชาเดียวกัน บูรณาการ
เข้าด้วยกัน ซึงผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งจากแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถินจังหวัดเพชรบุรี
(สิ ริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์
อ้างถึงใน หทัยกาญจน์ สํารวลหันต์ 254962) เป็ นการเชือมโยง
เนือหาสาระความรู ้ และกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาทีดีขึน เช่น การแก้ปัญหา การ
ทํางานกลุ่ม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเชือมโยงความรู ้สู่ ประสบการณ์จริ ง และสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ สุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (
) อ้างถึงใน ดวงสมร สารแสน
 )
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงสมร สารแสน (
: 136) ได้วิจยั เรื องการพัฒนากิจกรรม
การเรี ยนการสอนสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที โดยใช้วธิ ีการสอนแบบบูรณาการ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนสูงขึน คือ คิดเป็ นร้อยละ . ซึ งผ่านเกณฑ์ร้อยละ ของคะแนนทีกําหนดไว้ และ
งานวิจยั ของหทัยกาญจน์ สํารวลหันต์ (
 163) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนรู ้แบบบูณาการ โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง ถลกบาตร สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ . 
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การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ จําเป็ นอย่างยิงทีจะให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชือมโยง
ความรู ้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริ งของผูเ้ รี ยนได้อย่างแท้จริ ง ดังนันผูว้ ิจยั จึงได้บรู ณาการแหล่ง
เรี ยนรู ้ภายในจังหวัดเพชรบุรี เพือให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเนือหา เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี เนืองจากจังหวัดเพชรบุรี ได้นาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ มาเป็ นแนวปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิต ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี และรู ้จกั การ
บริ หารจัดการทรัพยากรทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึงหากครู ผสู ้ อนสามารถจัดการเรี ยนการสอน
ทีบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ทีอยูใ่ กล้กบั ตัวผูเ้ รี ยนแล้ว จะทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง สามารถ
สร้างองค์ความรู ้เพือเชือมโยงความรู ้นาํ ไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริ ง 
จากความเป็ นมาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ต้องการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดย
บูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
เพือพัฒนาผลการเรี ยนรู ้และความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยน โดยนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทีมีประสิ ทธิภาพต่อไป


กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องกับการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยั ต่าง ๆ ซึงมีนกั การศึกษาหลายท่านได้เสนอขันตอนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็จรู ปไว้ เช่น
ประหยัด จิรวรพงศ์ (ม.ป.ป. : - ) ได้แนะนําการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไว้ แบ่งออกเป็ น
ขันตอน ดังนี ( ) การวางแผนทางวิชาการ ( ) ดําเนินการเขียนบทเรี ยน ( ) การทดลองเรี ยน และ
: - ) ทีได้กล่าวถึง
( ) การนําไปใช้ สอดคล้องกับ แนวคิดของไชยยศ เรื องสุ วรรณ (
การสร้างบทเรี ยนสําเร็จรู ปไว้ ขันตอนคือ ( ) การตัดสิ นใจสร้างบทเรี ยนสําเร็จรู ป จะต้องพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมทีจะมาสร้างเป็ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ปจะเขียนใน
รู ปแบบใด ( ) ลําดับขันการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เช่น ศึกษาหลักสูตร (Study Syllabus) ซึงเป็ น
การวิเคราะห์ภารกิจ (Task Analysis) กําหนดพฤติกรรมขันสุ ดท้าย หรื อจุดหมายปลายทาง ขันนี
เป็ นขันของการตังจุดหมาย และเตรี ยมแบบทดสอบ ( ) วางขอบเขตของงานและบุคลากรตลอดจน
ลําดับเรื องราว เนือหา ( ) การเลือกสื อ (Select of Media) ( ) ลงมือเขียนบทเรี ยนโปรแกรม
สําเร็ จรู ป (Preparing Learning Materials) ( ) ปรับแต่งบทเรี ยนสําเร็จรู ปเมือสร้างเสร็ จแล้ว ( )
ทดสอบบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ทําได้ ลักษณะ คือ ทดสอบรายบุคคล (Individual Tryout) ทดสอบ
เป็ นกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) ทดลองกับกลุ่มภาคสนาม (Field Tryout) และ ( ) วิเคราะห์
ผลการทดสอบ แล้วปรับแต่งบทเรี ยนให้ดีก่อนนําไปใช้ การทดสอบผลการใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
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ทีนิยมกันมากทีสุ ด คือ The 80/80 Standard สอดคล้องกับแนวคิดของบุญชม ศรี สะอาด ( :
79-80) กล่าวถึงขันตอนในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ดังนี ( ) ขันเตรี ยม . ศึกษา . กําหนด
จุดประสงค์ . วิเคราะห์ภารกิจ . สร้างแบบทดสอบ ( ) ขันดําเนินการ แบ่งเป็ น ขัน ดังนี
. เขียนบทเรี ยน . ทบทวนแก้ไข . . แก้ไขความถูกต้องของเนือหา . . การแก้ไขด้าน
การเขียนภาษา . . การแก้ไขด้านเทคนิคการเขียน ( ) ขันทดลองและปรับปรุ งและ แบ่งได้ ขัน
ดังนี . ทดลองใช้เป็ นรายบุคคล . ทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มเล็ก ประมาณ - คน . ทดลอง
ใช้ในห้องเรี ยน ( ) ขันพิมพ์บทเรี ยน โดยนําบทเรี ยนทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการทดสอบการ
พิมพ์เป็ นบทเรี ยนสําหรับใช้ต่อไป เช่นเดียวกับ วาสนา ชาวหา (
: 28-29) กล่าวถึงขันตอน
ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป มี ขันตอนใหญ่ ๆ ( ) ขันวางแผนทางวิชาการ (Planing Stage)
ซึงประกอบด้วย ) การกําหนดเนือเรื อง ขอบข่ายของเรื อง และระดับชัน ) การวางจุดหมาย
เพือเป็ นแนวทางในการเขียนบทเรี ยนให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายทีวางไว้ ) การวิเคราะห์เนือหา
เป็ นการแตกรายละเอียดเรี ยงลําดับเนือหาจากง่าย เรี ยงลําดับเนือหาสิ งใดควรกล่าวถึงก่อน สิ งใด
ควรกล่าวถึงทีหลัง ) การสร้างแบบทดสอบ เพือนําไปทดสอบก่อนเรี ยน (pretest) หลังจากได้เรี ยน
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแล้ว (posttest) ซึงเป็ นเครื องชีให้เห็นว่าบทเรี ยนใช้ได้จริ งหรื อไม่ ( ) ขัน
ดําเนินการเขียน (Developmental Stage) และ ( ) ขันนําออกทดลอง (Tryout)
จากแนวคิดของนักการศึกษา ทีได้กล่าวถึงขันตอนการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ได้ระบุขนตอนต่
ั
าง ๆ
ทีมีสอดคล้องสัมพันธ์กนั กับข้อสรุ ปของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น นุ ตประวีณ์ ประไพพิศ
(
: 15-16) ได้กล่าวถึงขันตอนการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไว้ดงั นี ( ) ศึกษาข้อมูลพืนฐาน
ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ( ) พัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ประกอบด้วย คู่มือครู คู่มือนักเรี ยน
( ) การทดลองใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ( ) ประเมินผลและปรับปรุ งบทเรี ยน กมลรัตน์ สกุลณี
(
:6)ได้กล่าวถึงขันตอนในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ไว้ ขันตอน ได้แก่ ( ) สํารวจข้อมูล
พืนฐานในการพัฒนาบทเรี ยน ( ) การพัฒนาบทเรี ยน ( ) ทดลองใช้บทเรี ยน
จากแนวคิดของนักการศึกษา และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ดังกล่าวจะเห็ นได้ว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีสร้างขึน สามารถใช้ในการพัฒนาผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ให้สูงขึน ซึงผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและสังเคราะห์ขนตอนในการสร้
ั
างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปจาก นักการศึกษา
หลายท่าน รวมทังงานวิจยั ทีเกียวกับการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เพือนํามาใช้เป็ นแนวทางในการ
สร้างกรอบแนวคิดในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา มี ขันตอน ดังนี ( ) การศึกษาข้อมูล
พืนฐานในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยศึกษาและวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สาระเศรษฐศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ( )
พัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย ชือเรื อง คํานํา คําชีแจง วัตถุประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรี ยน เนือหา
แบบทดสอบหลังเรี ยน และนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีสร้างขึนไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ ชียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพและความเทียงตรงเชิงเนือหาจากผูเ้ ชียวชาญจํานวน ท่าน เพือหาค่า
ความสอดคล้อง และปรับปรุ งแก้ไข หาค่าประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยดําเนินการ
ขันตอน คือ การทดลองกับนักเรี ยนทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Individual Tryout) จํานวน คน โดย
คัดเลือกนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ คน เพือตรวจสอบข้อบกพร่ อง
ของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาด้านภาษา ความเหมาะสมของเนือหากับเวลาทีใช้สอน และด้าน
การประเมินผลและแก้ไข และทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มเล็กหรื อกลุ่มย่อย (Small Group Tryout)
จํานวน คน และทดลองภาคสนามกับนักเรี ยนกลุ่มใหญ่ (Field Tryout)และ ( ) ขันนําไปใช้จริ ง
กับนักเรี ยนจํานวน
คน ( ) การประเมินผลและปรับปรุ งบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดย
ประเมินจากผลการเรี ยนรู ้ และความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยน
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
โดย
บูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ผูว้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน โดยจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการเชิงเนือหาสาระเศรษฐศาสตร์ ในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี ร่ วมกับการใช้สือการสอน คือบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยทําการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
และงานวิจยั ต่าง ๆ เพือเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึงมี ขันตอน ได้แก่ จากแนวคิดและ
ผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภูมิที
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดเรื องเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ( )
ความพอประมาณ
 ความมีเหตุผล
 ความมีภูมิคุม้ กัน
 เงือนไขความรู้ และ เงือนไขคุณธรรม
แนวคิด เรื อง บทเรี ยนสําเร็จรู ป
 ทฤษฎีธอร์นไดค์ 
(อ้างถึงในทิศนา แขมมณี (  - )
. กฏแห่งการฝึ กหัดหรื อกระทําซํา
. กฎแห่งผล
. กฎแห่งความพร้อม
บุญชม ศรี สะอาด (  - ) ธีระชัย
ปูรณโชติ (  - ) และ ไชยยศ 
เรื องสุ วรรณ (  - ) กล่าวถึง
ขันตอนการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป 4 
ขันตอน ดังนี
1. ขันวางแผนทางวิชาการ
. ขันดําเนินการเขียน

3. ขันทดลองใช้
. ขันประเมินผลและปรับปรุ งบทเรี ยน
แนวคิด เรื อง การบูรณาการ
 กู๊ด (Good 1973:
 พระเทพเวที ( :9) สุ มิตร คุณากร,
:90) เปลือง ณ นคร ( : )
“ การผสมผสานประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้
เชือมโยงเป็ นหน่วยเดียวกันอย่างสมบูรณ์”
แนวคิดเรือง แหล่ งเรียนรู้ในท้ องถิน
วิชทิชและชัคเลอร์ ( : 229)
 กระทรวงศึกษาธิการ ( : 6)
³แหล่งเรี ยนรู ้ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารแหล่ง
ความรู ้ ได้แก่ ประชาชน สถานที สิ งของที
ชน ทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
วัอยูตใ่ ถุนชุปมระสงค์
การวิจัย
ด้วยตนเอง”

แผนภูมิที กรอบแนวคิดการวิจยั


บทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดย
บูรณการแหล่งเรี ยนรู้
เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที
ค

• ผลการเรี ยนรู้
เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียง
 คู่เพชรบุรี

ความสามารถใน
การสร้างผลงาน
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จุดประสงค์ การวิจัย
. เพือพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
. เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
. เพือประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที หลัง
การเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณการแหล่งเรี ยนรู ้
คําถามการวิจัย
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ / หรื อไม่
2. ผลการเรี ยนรู ้หลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที สู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
3. ความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที หลังการเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ อยูใ่ น
ระดับใด
สมมติฐานการวิจัย
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียง
คู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีสร้างขึนมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ / 
. ผลการเรี ยนรู ้หลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที สู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
ขอบเขตการวิจัย
. ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านลาด
ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที 
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ปี การศึกษา
จํานวน ห้องเรี ยน รวมทังสิ น
คน 
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. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที / โรงเรี ยนบ้านลาด
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที
ปี การศึกษา
จํานวน คน ทีได้มาด้วยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) โดย
ใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม

. ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วยตัวแปร ประเภท
. ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ บทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา โดย
บูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี 
. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
. . ผลการเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
. . ความสามารถในการสร้างผลงาน 

. เนือหาทีใช้ ในการวิจัย
เนือหาทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นเนือหาในจังหวัดเพชรบุรี ซึงประกอบด้วยอําเภอต่าง ๆ
ในจังหวัดเพชรบุรี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.
สาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชันมัธยมศึกษาปี ที สาระที เศรษฐศาสตร์ (ส . )
เข้าใจและสามารถจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริ โภค การใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า และนําตัวชีวัดของหน่วยที อธิบายปัจจัยการผลิตสิ นค้าและ
บริ การ และหน่วยที
เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มากําหนดเป็ นหน่วยเศรษฐกิจพอเพียง และตังชือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
เพือนํามาสร้างเป็ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการสอนกับแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถินของ
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน เรื อง ได้แก่ สิ นค้าเมืองเพชร อาชีพของคนเมืองเพชร และประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร
. ระยะเวลาทีใช้ ในการวิจัย
ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั ครังนี อยูใ่ นภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
การทดลอง สัปดาห์ สัปดาห์ละ ชัวโมง ชัวโมงละ นาที รวมระยะเวลา


โดยใช้เวลาใน
ชัวโมง
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการศึกษาวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั จึงกําหนดความหมาย
คําศัพท์เฉพาะทีเกียวข้อง ดังนีคือ 
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา หมายถึง เอกสารทีมีการจัดเนือหาเป็ นเรื องย่อย ๆ
ทีเรี ยกว่า กรอบ ซึงประกอบด้วยกรอบหลักและกรอบสาขา โดยกรอบสาขาเป็ นกรอบทีแยกออกมา
จากกรอบหลัก ซึงในการเรี ยนผูเ้ รี ยนทุกคนไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยนทุกกรอบ นอกจากนีในแต่ละ
กรอบหลักจะต่อท้ายด้วยคําถามให้ผเู ้ รี ยนตอบโดยคําถามนันเป็ นแบบเลือกตอบซึงในแต่ละตัวเลือก
จะบอกกรอบให้ผเู ้ รี ยนพลิกไปเมือผูเ้ รี ยนเลือกคําตอบนัน ๆ ถ้าผูเ้ รี ยนตอบถูกก็จะเรี ยนกรอบหลัก
ถัดไป แต่ถา้ ตอบผิดก็จะมีคาํ แนะนําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจว่าตอบผิดเพราะอะไร แล้วให้ผเู ้ รี ยนเลือก
คําตอบอืนในกรอบนันให้ถูกต้อง
. ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา หมายถึง คุณภาพของการใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้เพชรบุรี
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน / ทีผูว้ ิจยั กําหนดไว้
ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลีย ทีนักเรี ยนทังหมดทําได้ถูกต้อง
จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนในแต่ละหน่วยด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยการบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ในจังหวัดเพชรบุรี
ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลียทีนักเรี ยนทังหมดทําได้ถูกต้องจาก
การทําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยการบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ในจังหวัดเพชรบุรี
3. การจัดการเรี ยนรู ้โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ หมายถึง การนําหน่วยการเรี ยนรู ้
ในสาระเศรษฐศาสตร์ หน่วยที เรื องสิ นค้าและบริ การ และหน่วยที เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที
มาบูรณาการกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ใน
จังหวัดเพชรบุรี
. ผลการเรี ยนรู ้ หมายถึง คะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี ซึงได้จากแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้แบบ
ปรนัย ทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
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5. ความสามารถในการสร้างผลงานเรื องเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง คะแนนทีได้จากการ
สร้างผลงานทีเกิดจากการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา บูรณาการกับการจัดการเรี ยนรู ้ 
ได้แก่ สิ นค้าเมืองเพชร อาชีพของคนเมืองเพชร และประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร
ซึงวัดจากแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
ั ธยมศึกษาปี ที ของโรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
6. นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ีกําลังศึกษาอยูช่ นมั
ในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
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บทที
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
จากการศึกษาวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเพือการดํารงชีวิต สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาแนวคิด หลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องต่าง ๆ เพือเป็ น
แนวทางในการศึกษา โดยแบ่งเนือหาออกเป็ น ประการ ดังนี 
. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
3.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
. การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
. แหล่งเรี ยนรู ้

. งานวิจยั ทีเกียวข้อง 
. หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ได้พฒั นามาจากหลักสูตร
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
เพือให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิงขึนทังเป้ าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวัด โครงสร้างเวลา
เรี ยนของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในแต่ละชันปี
ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี
วิสัยทัศน์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึงเป็ นกําลังสําคัญของ
ชาติให้เป็ นมนุษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมือง
ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
ไทยและเป็ นพลโลก
เป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ บนพืนฐานความเชือว่าทุกคนสามารถ
เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
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หลักการ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มีหลักการทีสําคัญ ดังนี
. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมายสําหรับพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
บนพืนฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
 เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ
. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีสนองการกระจายอํานาจ ให้สงั คมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิน
. เป็ นหลักสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ ทังด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการ
จัดการเรี ยนรู ้
. เป็ นหลักสูตรการศึกษาทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
. เป็ นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มี
ความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็ นจุดหมายเพือให้เกิดกับ
ผูเ้ รี ยน เมือจบการศึกษาขันพืนฐาน ดังนี
. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และ
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
. มีความรู ้ มีความสามารถในการสื อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทกั ษะชีวิต
. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุ ข
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สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ซึงการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีกําหนดนัน จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
สมรรถนะสําคัญ ประการ ดังนี
. ความสามารถในการสื อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพือ
แลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทังการเจรจาต่อรองเพือขจัดลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื อสารทีมีประสิ ทธิภาพโดยคํานึง
ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม
. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพือนําไปสู่การสร้าง
องค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง
ๆ ทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู ้ ประยุกต์
ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิภาพโดยคํานึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิ งแวดล้อม
. ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวติ เป็ นความสามารถ ในการนํากระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง การทํางานและการ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู ้จกั หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรี ยนรู ้ การสื อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพือให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างสงบสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทย และ
พลโลก ดังนี
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
. ซือสัตย์สุจริ ต
. มีวินยั
. ใฝ่ เรี ยนรู ้
. อยูอ่ ย่างพอเพียง
. มุ่งมันในการทํางาน
. รักความเป็ นไทย
. มีจิตสาธารณะ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมทีมีความเชือมสัมพันธ์กนั และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพือช่วยให้สามารถ
ปรับตนเองกับบริ บทสภาพแวดล้อม เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ้ ทักษะ คุณธรรม
และค่านิยมทีเหมาะสม โดยได้กาํ หนดสาระต่าง ๆ ไว้ดงั นี
สาระที ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม แนวคิดพืนฐานเกียวกับศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไป
ปฎิบตั ิในการพัฒนาตนเองและการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข เป็ นผูก้ ระทําความดี มีค่านิยมทีดีงาม
พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ รวมทังบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่ วนรวม
สาระที หน้ าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบนั การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ลักษณะ
และความสําคัญการเป็ นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม
ความเชือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สิ ทธิ เสรี ภาพ
การดําเนินชีวติ อย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
สาระที เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ การ
บริ หารจัดการทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดอย่างมีประสิ ทธิภาพ การดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และ
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน
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สาระที 4 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ผลกระทบทีเกิดจากเหตุการณ์ทีสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลง
ต่าง ๆในอดีต ความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมทีสําคัญ
ของโลก
สาระที
ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่ง
ทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที และเครื องมือ
ทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กนั ของสิ งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ งทีมนุษย์สร้างขึนมา การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ การอนุรักษ์
สิ งแวดล้อมเพือการพัฒนาทียังยืน
คุณภาพของผู้เรียนเมือจบชันมัธยมศึกษาปี ที
. มีความรู ้เกียวกับความเป็ นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริ กา
. มีทกั ษะทีจําเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาการคิด และ
ขยายประสบการณ์เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริ กา ยุโรป อเมริ กาเหนือ อเมริ กาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม ความเชือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมการเมืองการปกครอง
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์
. รู ้และเข้าใจแนวคิด และวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต
สามารถนํามาใช้เป็ น
ประโยชน์ในการดําเนินชีวติ และการวางแผนการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส . : รู ้และเข้าใจประวัติ
ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ และศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกต้อง ยึดมันและปฏิบตั ิตาม
หลักธรรมเพืออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส . : เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนทีดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ
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สาระที : หน้ าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ
มาตรฐาน ส . :เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าทีของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม
และธํารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข
มาตรฐาน ส . : เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั
ยึดมัน
ศรัทธา และ ธํารงรักษาไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
สาระที : เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส . : เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการ
บริ โภค การใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทังเศรษฐกิจอย่าง
พอเพียง เพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส . :เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของระบบ
เศรษฐกิจและความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที : ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส . :เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพืนฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง
ๆ อย่างเป็ นระบบ
มาตรฐาน ส .1 : เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั
ในแง่
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนักถึงความสําคัญ
และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน
มาตรฐาน ส 4.3 : เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
มีความภูมิใจ และธํารงความเป็ นไทย
สาระที : ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส . : เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ งทีปรากฏในระวางที ซึงมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครื องมือ
ทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาข้อมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสู่การใช้ และการจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
มาตรฐาน ส . : เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒั นธรรมและมีจิตสํานึก อนุรักษ์ ทรัพยากร และสิ งแวดล้อมเพือการ
พัฒนาทียังยืน
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จากทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาในสาระที
สาระเศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส . : เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริ โภค การใช้
ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทังเศรษฐกิจอย่างพอเพียง เพือการ
ดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ เนืองจากมาตรฐานนีได้กล่าวถึงการดําเนินชีวิตอยูอ่ ย่างพอเพียง ซึงจะ
ส่ งผลให้การบริ หารจัดการทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ นันคือประชาชนในสังคมไทย
มีความสมดุลทังด้านเศรษฐกิจ สมดุลด้านสังคม
สมดุลด้านสิ งแวดล้อม และสมดุลด้าน
วัฒนธรรม
วิเคราะห์ คาํ อธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที
คําอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์
ส
สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชันมัธยมศึกษาปี ที
จํานวน . หน่ วยกิต
เวลา
ชัวโมง
ศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการลงทุนและการออม ความสําคัญของการลงทุนและการออม
ต่อระบบเศรษฐกิจ การบริ หารและการจัดการเงินออม และการลงทุนภาคครัวเรื อน ปั จจัยทีส่ งผล
ต่อการลงทุนและการออม คืออัตรา ดอกเบีย รวมทังปัจจัยอืน ๆ เช่น ค่าเช่าของเงิน เทคโนโลยี การ
คาดเดาเกียวกับอนาคต ปัญหาการลงทุนและการออมในสังคมไทย การผลิตสิ นค้าและบริ การและ
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการผลิตสิ นค้าและบริ การ ความหมาย ความสําคัญ และหลักการผลิตสิ นค้า
และบริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพ ปั ญหาการผลิตสิ นค้าในท้องถิน การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การ ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อมต่อการผลิตสิ นค้า
และบริ การ การพัฒนาการผลิตในท้องถินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ เป้ าหมาย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตสิ นค้าและบริ การในท้องถิน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการผลิตสิ นค้าและบริ การ การคุม้ ครองสิ ทธิของตนเองในฐานะผูบ้ ริ โภค การรักษาและ
คุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และหน่วยงานทีเกียวข้อง รวมทัง
แนวทางการปกป้ องสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรทีส่ งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย รวมทังการเสนอแนะแนวทาง
และการยกตัวอย่าง เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถเปรี ยบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ รวมทังสามารถแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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ส . ม. / , ม. / , ม. / , /
ส . ม. / , ม. / , ม. / , ม. /
รวมตัวชีวัด จํานวน ตัวชีวัด
หมายเหตุ
ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
. หมายถึง สาระที มาตรฐานข้อที
ม. / หมายถึง ตัวชีวัดชันมัธยมศึกษาปี ที ข้อที
จากการวิเคราะห์เนือหาของสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ทัง
สาระผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเนือหาในวิชาเศรษฐศาสตร์ จํานวน ชัวโมง
วิเคราะห์ การจัดทําหน่ วยการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที
หน่ วยที เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
จํานวน . หน่ วยกิต
เวลา ชัวโมง
ชันมัธยมศึกษาปี ที
ภาคเรียนที ปี การศึกษา

ตารางที การวิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที

หน่ วยการ
เรียนรู้ที

ชือหน่ วยการเรียนรู้
ปั จจัยทีมีผลต่อการ
ลงทุนและการออม

การผลิตสิ นค้าและ
บริ การ

มาตรฐาน
ตัวชีวัดชันปี
ส . ม. /
วิเคราะห์ปัจจัยที
มีผลต่อการ
ลงทุนและการ
ออม

สาระสํ าคัญ

. ความหมายและความสําคัญของการ
ลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ
. การบริ หารจัดการเงินออมและการ
ลงทุนภาคครัวเรื อน
. ปัจจัยการลงทุนและการ
ออมคืออัตราดอกเบีย รวมทังปั จจัยอืน ๆ
เช่นค่าของเงิน เทคโนโลยี การคาดเดา
เกียวกับอนาคต ปัญหาของการลงทุน
และการออมในสังคมไทย
. ความหมาย ความสําคัญและหลักการ
ส . ม. /
อธิบายปัจจัยการ ผลิตสิ นค้าและบริ การอย่างมี
ผลิตสิ นค้าและ ประสิ ทธิภาพ
. สํารวจการผลิตสิ นค้าในท้องถินว่ามี
บริ การ
การผลิตอะไรบ้าง
. นําหลักการผลิตมา วิเคราะห์การผลิต
สิ นค้า และบริ การในท้องถินทังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อม

เวลา
(ชัวโมง)



นําหนัก
5

25

26
ตารางที (ต่อ)
หน่ วย
ชือหน่ วยการเรียนรู้
การ
เรียนรู้ ที
เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี

การคุม้ ครองสิ ทธิ
ตนเองในฐานะ
ผูบ้ ริ โภค

ระบบเศรษฐกิจแบบ
ต่าง ๆ
ความร่ วมมือและการ
แข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย

8



การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกที
ส่ งผลต่อความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
การแข่งขันทางการค้า
ในประเทศและ
ต่างประเทศทีส่ งผลต่อ
คุณภาพสิ นค้า ปริ มาณ
การผลิต และราคา
สิ นค้า

มาตรฐานตัวชีวัดชันปี

สาระสํ าคัญ

. หลักการและเป้ าหมาย ของ
ส . ม. /
เศรษฐกิจพอเพียง
เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตในท้องถิน . สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ ผลิตสิ นค้า และบริ การในท้องถิน
. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสิ นค้า
และ บริ การในท้องถิน
. การรักษาและคุมครอง สิ ทธิ
ส . ม. /
ประโยชน์ของ ผูบ้ ริ โภค
อภิปรายการคุม้ ครอง
. กฎหมายคุม้ ครอง ผูบ้ ริ โภคและ
สิ ทธิตนเองในฐานะ
หน่วยงานทีเกียวข้อง
ผูบ้ ริ โภค
. การพิทกั ษ์สิทธิและ
ส . ม. /
ผลประโยชน์ ตามกฎหมายในฐานะ
อภิปรายการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค และการ ปกป้ องสิ ทธิของ
สิ ทธิตนเองในฐานะ
ผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริ โภค
ส . ม. /
ระบบเศรษฐกิจแบบ ต่าง ๆ
อภิปรายระบบ
เศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
ส . ม. /
หลักการและผลกระทบ
ยกตัวอย่างทีสะท้อนให้
จากความร่ วมมือและการ แข่งขัน
เห็นความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
และการ แข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ส . ม. / วิเคราะห์
การกระจายของ
การ กระจายของ
ทรัพยากรในโลกทีส่ งผล
ทรัพยากรในโลกที ส่ งผล
ต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ต่อความ สัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส . ม. /
การแข่งขันทางการค้าใน
วิเคราะห์การแข่งขัน
ประเทศและต่างประเทศ
ทางการค้าในประเทศ
และ ต่างประเทศทีส่ งผล
ต่อคุณภาพสิ นค้าปริ มาณ
การผลิต และราคาสิ นค้า
รวม

เวลา
(ชัวโมง)

นําหนัก

10

35

5

5

5

10

100
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สรุ ปตารางที ในการวิเคราะห์หน่วยการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ส . ชันมัธยมศึกษาปี ที ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดหน่วยที และ รวม ชัวโมง เรื อง การผลิต
สิ นค้าและบริ การ และเรื องเศรษฐกิจพอเพียง มาวิเคราะห์เพือจัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้ สําหรับการ
วิจยั ในครังนี
หน่ วยที เรือง การผลิตสิ นค้ าและบริการ และหน่ วยที เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
จํานวน . หน่ วยกิต
เวลา
ชัวโมง
ภาคเรียนที ปี การศึกษา 
ชันมัธยมศึกษาปี ที
ตารางที การวิเคราะห์หน่วยที การผลิตสิ นค้าและบริ การและ หน่วยที เรื องเศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี
หน่ วยการเรียนรู้
. การผลิตสิ นค้าและ
บริ การ
. เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี
สาระเศรษฐศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้ที
สิ นค้าเมืองเพชร
- ขนมหวานเมือง
เพชร
- นําตาลเมืองเพชร
- ข้าวแช่เมืองเพชร
- ชมพูเ่ พชร

มาตรฐานและ
ตัวชีวัด
ส . ม. /
อธิบายปัจจัยการ
ผลิตสิ นค้าและ
บริ การ

สาระสํ าคัญ

. ความหมาย ความสําคัญ
และหลักการผลิตสิ นค้าและ
บริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพ
. สํารวจการผลิตสิ นค้าใน
ท้องถินว่ามีการผลิตอะไรบ้าง
. นําหลักการผลิตมาวิเคราะห์
การผลิตสิ นค้าและบริ การใน
ท้องถินทังด้านเศรษฐกิจ สังคม
ส . ม. /
เสนอแนวทางการ และสิ งแวดล้อม
พัฒนาการผลิตใน
. หลักการและเป้ าหมายของ
ท้องถินตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจ
. สํารวจและวิเคราะห์ปัญหา
พอเพียง
การผลิตสิ นค้าและบริ การใน
ท้องถิน
. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ ผลิต
สิ นค้าและบริ การในท้องถิน

เวลา
(ชัวโมง)
4

28
ตารางที (ต่อ)
หน่ วยการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที
อาชีพเมืองเพชร
- เกษตรกรรม
- การประมง
- อุตสาหกรรม
- การท่องเทียวและ
บริ การ เมือง
เพชร
หน่ วยการเรียนรู้ ที
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมของเมือง
เพชร
- ด้านประติมากรรม
- ด้านจิตรกรรม
- ด้านสถาปัตยกรรม
- ด้านวรรณกรรม
ด้านการละเล่น
และประเพณี
ท้องถิน

มาตรฐานและ
ตัวชีวัด
ส . ม. /
อธิบายปัจจัยการ
ผลิตสิ นค้าและ
บริ การ

สาระสํ าคัญ

เวลา
(ชัวโมง)

. ความหมาย ความสําคัญ
และหลักการผลิตสิ นค้าและ
บริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพ
. สํารวจการผลิตสิ นค้าใน
ท้องถินว่ามีการผลิตอะไรบ้าง
. นําหลักการผลิตมาวิเคราะห์
การผลิตสิ นค้าและบริ การใน
ท้องถินทังด้านเศรษฐกิจ สังคม
ส . ม. /
และสิ งแวดล้อม
เสนอแนวทางการ . หลักการและเป้ าหมาย
พัฒนาการผลิตใน ของเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถินตามปรัชญา . สํารวจและวิเคราะห์
ของเศรษฐกิจ
ปัญหาการผลิตสิ นค้าและ
พอเพียง
บริ การในท้องถิน
. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ ผลิต
สิ นค้าและบริ การในท้องถิน

รวม



สรุ ปตารางที ในการวิเคราะห์หน่วยการเรี ยนรู ้ที เรื อง การผลิตสิ นค้าและบริ การ
และหน่วยที เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างเป็ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน
ชัวโมง


29
. บทเรียนสํ าเร็จรูป

บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาซึงนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยน
การสอนให้มีประสิ ทธิภาพ สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ได้ง่าย
พัฒนาการของบทเรียนสํ าเร็จรูป
จุดเริ มต้นของการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปได้เริ มต้นเกิดขึนจากความพยายามของมนุษย์ใน
การทีจะเรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ ด้วยตนเองตามแนวคิดทีมีมาตังแต่สมัยโบราณยุคทีประเทศกรี ซเจริ ญรุ่ งเรื อง
เพราะมีนกั ปราชญ์ชาวกรี กนามว่า โสเครติส (Socratis , อ้างถึงใน นุตประวีณ์ ประไพพิศ.
 )
โสเครติสได้อบรมสังสอนพวกลูกทาสให้มีความรู ้ ความเข้าใจ เกียวกับเนือหาของทฤษฎีเรขาคณิ ต
ด้วยการใช้ไดอะแกรมแบบง่าย ๆ ซึงเป็ นการสอนไปทีละขันจากง่ายไปสู่หลักการใหญ่นบั ตังแต่
เวลานันเป็ นต้นมาจนกระทังถึงปั จจุบนั นี บทเรี ยนสําเร็ จรู ปก็ได้มีการพัฒนาจนกลายเป็ นนวัตกรรม
ทางการศึกษาทีครู ผสู ้ อนได้นาํ เอามาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนของตนได้เป็ นอย่างดี
และมีประสิ ทธิภาพ

ความหมายของบทเรียนสํ าเร็จรู ป
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไว้ใกล้เคียงกัน ดังเช่น ดิคคินสัน
Dickinson 198 : - , อ้างถึงใน สุ พรรณี สุ ขะสันติ
 ) กล่าวว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ป คือ การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในสถานการณ์ทีผูเ้ รี ยนเรี ยนเป็ นกลุ่มหรื อเรี ยนเดียว โดยปราศจากผูส้ อนอาจจะ
เป็ นการเรี ยนในช่วงเวลาสัน ๆ เพียงบทเดียว หรื ออาจจะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดทุกบทเรี ยน ผูเ้ รี ยน
ได้เรี ยนอย่างอิสระและการเรี ยนด้วยตนเองนีเกียวข้องโดยตรงกับความรับผิดชอบต่อการเรี ยน ซึง
ผูเ้ รี ยนทีเรี ยนจากบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ต้องมีความรับผิดชอบสูงในการเรี ยนรู ้จากสื อ กิจกรรม หรื อ
สถานการณ์ต่างๆ ทีผูส้ อนจัดให้
บุญชม ศรี สะอาด (
76-77 ) กล่าวว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปหรื อบทเรี ยนโปรแกรม
(Programmed Instruction) คือสื อการเรี ยนการสอนทีมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนด้วยตนเอง จะเร็ วหรื อช้า
ตามความสามารถของแต่ละคน โดยแบ่งเนือหาออกเป็ นหลาย ๆ ด้าน กรอบ (Frame) แต่ละกรอบ
จะมีเนือหาทีเรี ยบเรี ยงไว้ มุ่งให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามลําดับโดยมีส่วนทีผูเ้ รี ยนจะต้องตอบสนองด้วย
การเขียนคําตอบซึงอาจจะอยูใ่ นรู ปเติมคําในช่องว่าง เลือกตอบ ฯลฯ และมีส่วนทีเป็ นเฉลย
คําตอบทีถูกต้อง ซึงอาจอยูข่ า้ งหน้าของกรอบนันหรื อกรอบถัดไปหรื ออยูส่ ่ วนอืนของบทเรี ยนก็ได้
บทเรี ยนโปรแกรมทีสมบูรณ์จะมีแบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของการเรี ยน โดยทําการทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 
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ธีระชัย ปูรณโชติ (
 7) ให้ความหมายของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป หมายถึง บทเรี ยน
โปรแกรมหลาย ๆ บทเรี ยนทีเสนอเนือหาเกียวเนืองกัน รวมเข้าเป็ นบทเรี ยนโปรแกรม โดยเสนอ
เนือหาของวิชาใดวิชาหนึงเป็ นขันตอนย่อย ๆ มักอยูใ่ นรู ปของ “กรอบ” หรื อ เฟรม (Frame) โดย
การเสนอเนือหาทีละน้อย มีคาํ ถามให้ผเู ้ รี ยนได้คิดและตอบแล้วเฉลยคําตอบให้ทราบทันที โดยมาก
บทเรี ยนโปรแกรมมักอยูใ่ นรู ปของสิ งพิมพ์ทีเสนอความคิดรวบยอดทีจัดลําดับไว้เป็ นอย่างดี
นุตประวีณ์ ประไพพิศ (
 )  ได้กล่าวสรุ ปถึงบทเรี ยนสําเร็ จรู ป หมายถึง
ลักษณะทีเป็ นข้อความรู ้ ทีแบ่งออกเป็ นตอนย่อย ๆ เรี ยงลําดับต่อเนืองกันไป โดยเริ มจากสิ งที
ง่ายไปยังสิ งทียากขึน ผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาไปตามขันตอนในแต่ละขันซึงมีคาํ ถาม คําตอบไว้เพือให้
ผูเ้ รี ยนได้ตรวจสอบความรู ้ ความเข้าใจ มีการเสริ มแรงเพือให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้มากยิงขึนในขันต่อไป
เวลาทีใช้ในการเรี ยนรู ้ขึนอยูก่ บั ความสามารถทางสมองของแต่ละคน 
ทิศนา แขมมณี (  378) กล่าวว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ป คือ กระบวนการทีผูส้ อนใช้
ในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด โดยการให้ผเู ้ รี ยนศึกษาจากบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปด้วยตนเอง (ซึงมีลกั ษณะพิเศษทีแตกต่างไปจากบทเรี ยนปกติ กล่าวคือ เป็ นบทเรี ยนทีนํา
เนือหาสาระทีจะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้มาแตกเป็ นหน่วยย่อย (Small Steps)เพือให้ง่ายแก่ผเู ้ รี ยนในการ
เรี ยนรู ้ และนําเสนอแก่ผเู ้ รี ยนในลักษณะทีให้ผเู ้ รี ยนสามารถตอบสนองต่อสิ งทีเรี ยน และตรวจสอบ
การเรี ยนรู ้ของตนเองได้ทนั ที (Immediately Feedback) ว่าถูกหรื อผิด ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เวลาในการ
เรี ยนรู ้มากน้อยตามความสามารถ และสามารถตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เพราะบทเรี ยน
จะมีแบบสอบทังแบบสอบก่อนเรี ยน และแบบสอบหลังเรี ยน ไว้ให้พร้อมกัน
จากทีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปความหมายของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป หมายถึงบทเรี ยน
ทีผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยเนือหาในบทเรี ยนจะแบ่งออกเป็ นหน่วยย่อย ๆ เรี ยงลําดับ
ต่อเนืองกันไป ระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ขนอยู
ึ ก่ บั ความสามารถของแต่ละบุคคลในการวิจยั ในครังนี
ลักษณะสํ าคัญของบทเรียนสํ าเร็จรูป
นักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงลักษณะของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไว้หลายท่าน ดังเช่น
นุตประวีณ์ ประไพพิศ (
: ) ; สุ พรรณี สุ ขะสันติ (
: - ) ; ยงยุทธ สุ วรรณ์นงั
(
: 39) กมลา สุ ริยพงศ์ประไพ (
: 20-21) ; กมลรัตน์ สกุลณี (
: ) และบุญเกือ
ควรหาเวช ( : 42- ) ได้สรุ ปลักษณะทีสําคัญของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ไว้ดงั นี
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. เนือหาวิชาถูกแบ่งเป็ นขันย่อย ๆ ซึงเรี ยกว่า “กรอบ” (Frame) และกรอบเหล่านีจะ
เรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก โดยมีขนาดแตกต่างกันตังแต่ประโยคหนึงจนถึงข้อความเป็ นตอนๆ
เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนไปทีละน้อย ๆ จากสิ งทีรู ้แล้วไปสู่ ความรู ้ใหม่ เป็ นการเร้าความสนใจของ
นักเรี ยนไปในตัว
2. ภายในแต่ละกรอบจะต้องให้นกั เรี ยนมีการตอบสนอง (Response) เช่น ตอบคําถาม
หรื อเติมข้อความลงในช่องว่าง ทําให้นกั เรี ยนแต่ละคนเกิดความเข้าใจในเนือหาทีได้จากการมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆของบทเรี ยน
. นักเรี ยนได้รับเสริ มแรงย้อนกลับทันที ซึงทําให้นกั เรี ยนทราบว่าคําตอบของตนถูก
หรื อผิด และสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดของตนได้ทนั ที
. การจัดเรี ยงลําดับหน่วยย่อย ๆ ของบทเรี ยนต้องต่อเนืองกันไปตามลําดับจากง่ายไป
หายาก การนําเสนอเนือหาแต่ละกรอบควรลําดับขันของเรื องให้ชดั เจน เพือง่ายต่อการเข้าใจและ
ทําให้ผเู ้ รี ยนตอบสนองเรื องนันได้โดยตรง
. ผูเ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิหรื อตอบคําถามแต่ละกรอบไปตามวิธีการทีกําหนดให้
. ผูเ้ รี ยนค่อย ๆ เรี ยนเพิมเติมขึนเรื อย ๆ ทีละขัน
. ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้เรี ยนด้วยตนเองโดยไม่จาํ กัดเวลา การใช้เวลาในการศึกษา
บทเรี ยนนัน ขึนอยูก่ บั สติปัญญาและความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปได้ตงจุ
ั ดมุ่งหมายเฉพาะเอาไว้แล้ว มีผลทําให้สามารถวัดได้วา่ 
บทเรี ยนนันๆ ได้บรรลุเป้ าหมายหรื อไม่
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ กล่าวคือ การคํานึ งถึงผูเ้ รี ยนเป็ นเกณฑ์นนั 
นันคือต้องนําเอาบทเรี ยนทีเขียนขึนไปทดลองใช้กบั ผูท้ ีสามารถใช้บทเรี ยนนันได้ เพือแก้ไข
จุดบกพร่ องและปรับปรุ งให้สมบูรณ์ขึนก่อนทีจะนําไปใช้จริ ง
ประเภทของบทเรียนสํ าเร็จรู ป
ธีระชัย ปูรณโชติ (  ) แบ่งบทเรี ยนโปรแกรมออกเป็ น ประเภท ได้แก่
. บทเรียนสํ าเร็จรู ปแบบเส้ นตรง (Linear Programming)เป็ นบทเรี ยนแบบเส้นตรง 
ทีนําเสนอเนือหาทีละน้อย บรรจุลงในกรอบ หรื อเฟรมต่อเนืองกันตามลําดับ จากกรอบทีหนึง
ไปยังกรอบทีสอง จนถึงกรอบสุ ดท้ายตามลําดับ โดยเรี ยงลําดับเนือหาจากง่ายไปหายาก สิ งทีเรี ยน
จากหน่วยย่อย หรื อกรอบแรก ๆ จะเป็ นพืนฐานสําหรับกรอบถัดไป ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนตามลําดับ
ทีละกรอบต่อเนืองกันไปตังแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุ ดท้าย โดยไม่ขา้ มกรอบใดกรอบหนึงเลย
ดังแผนภูมิที 
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กรอบที
กรอบที
กรอบที
กรอบที 

แผนภูมิที แสดงรู ปแบบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปชนิดเส้นตรง
ทีมา : บุญเกือ ควรหาเวช, นวัตกรรมการศึกษา (กรุ งเทพฯ :SR Printing, ), 

2. บทเรียนสํ าเร็จรู ปแบบแยกกิงหรือสาขา (Branching Programming) เป็ นวิธีการ
เขียนบทเรี ยนแบบลําดับ แตกต่างจากการเขียนบทเรี ยนแบบเส้นตรง ลักษณะของบทเรี ยนชนิดนีมี
เกณฑ์ถา้ ผูเ้ รี ยนตอบคําถามของข้อความย่อย ๆ ทีเป็ นหลักของบทเรี ยนได้ถูกต้อง บทเรี ยนอาจจะมี
คําแนะนําให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิต่อไปโดยให้ขา้ มกรอบ (Frame) นี ไปกรอบต่อไป แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนตอบ
คําถามไม่ถูกต้องก็อาจจะมีขอ้ ความย่อย ๆ เพิมเติมให้ศึกษาก่อน เพือให้เข้าใจและก้าวต่อไป การ
เรี ยนจะไม่ดาํ เนินไปตามลําดับขัน จากกรอบแรกไปถึงกรอบสุ ดท้าย แต่อาจจะย้อนไปย้อนมาใน
กรอบต่าง ๆ ทังนีขึนอยูก่ บั ความสามารถของผูเ้ รี ยน ดังแผนภูมิที
สาขา

สาขา


กรอบที

กรอบที
สาขา

กรอบที

กรอบที 
สาขา




แผนภูมิที แสดงรู ปแบบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบแยกกิงหรื อสาขา
ทีมา : บุญเกือ ควรหาเวช, นวัตกรรมการศึกษา (กรุ งเทพฯ :SR Printing,

), 

3. บทเรียนสํ าเร็จรู ปแบบผสม (Combination Programmed) เป็ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ทีให้โอกาสการตอบสนองของผูเ้ รี ยน
โดยมีทงแบบเส้
ั
นตรงและแบบแตกกิงหรื อแบบสาขา
ในเนือหาเดียวกัน
จากทีกล่าวมา ชนิดของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป หรื อบทเรี ยนโปรแกรม สามารถสรุ ปได้วา่
มี แบบ ได้แก่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบแยกกิงหรื อแบบสาขา
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และบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบผสม ในการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้นาํ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขามาใช้
ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงเกียวกับจังหวัดเพชรบุรี
กระบวนการในการสร้ างบทเรียนสํ าเร็จรูปแบบสาขา
ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าแบบเส้นตรง เพราะ
ต้องมีคาํ ชี แจงทุกคําตอบทีผูเ้ รี ยนเลือก จึงต้องเพิมกรอบสาขาเข้าไปเพือใช้เป็ นกรอบชี แจงแก้ไข
ความเข้าใจผิด
ลักษณะทัวไปของบทเรียนสํ าเร็จรูปแบบสาขา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา (Branching หรื อ Intrinsic Program) เป็ นบทเรี ยนทีไม่ได้
ตังอยูบ่ นฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการเสริ มแรงโดยตรง ลักษณะขันตอนทีนําเสนอต่อผูเ้ รี ยน
นันไม่เรี ยงลําดับตายตัว ถ้าผูเ้ รี ยนตอบคําถามของบทเรี ยนได้ถูกต้อง ก็อาจข้ามกรอบบางกรอบ
ไปเรี ยนกรอบทีบทเรี ยนกําหนด แต่ถา้ ตอบคําถามไม่ถูกต้อง ผูเ้ รี ยนจะย้อนกลับไปกลับมาในกรอบ
ต่าง ๆ ขึนอยูก่ บั คําตอบของผูเ้ รี ยน ส่ วนมากคําตอบมักจะเป็ นแบบเลือกตอบกรอบในบทเรี ยน
แบบนีมี ชนิด คือ
. กรอบยืน เป็ นกรอบอธิบายเนือหาความรู ้และมีคาํ ถามให้นกั เรี ยนตอบ
. กรอบสาขา เป็ นกรอบทีช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรี ยน เพือให้นกั เรี ยน
ตอบคําถามในกรอบนันได้ถูกต้อง รู ปแบบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ดังแผนภูมิที


สาขา

กรอบยืน





สาขา

สาขา
กรอบยืน

กรอบยืน




สาขา

สาขา

แผนภูมิที แสดงรู ปแบบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
ทีมา : จิรารัตน์ ชิรเวทย์, เอกสารประกอบการสอนวิชา
คณะครุ ศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครปฐม, ), .
แบบที Remedial Loops

กรอบสุ ดท้าย


สาขา

บทเรี ยนสําเร็ จรู ป (นครปฐม :
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กรอบยืน

กรอบยืน

กรอบยืน

กรอบจบ



สาขา



สาขา





สาขา

สาขา

แผนภูมิที แสดงรู ปแบบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา แบบ Remedial Loops
ทีมา : จิรารัตน์ ชิรเวทย์, เอกสารประกอบการสอนวิชา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป 
(นครปฐม : คณะครุ ศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครปฐม, )
แบบที Secondary Tracks
กรอบยืน

กรอบยืน 



สาขา

สาขา

สาขา




สาขา



สาขา

กรอบยืน 

สาขา




สาขา

สาขา

แผนภูมิที แสดงรู ปแบบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา แบบ Secondary Tracks
ทีมา : จิรารัตน์ ชิรเวทย์, เอกสารประกอบการสอนวิชา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
(นครปฐม : คณะครุ ศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครปฐม, ).
แบบที Gate Frames

กรอบจบ
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กรอบ
เริ มต้น

กรอบยืน

กรอบยืน 

กรอบยืน 

กรอบ
เริ มต้น

แผนภูมิที แสดงรู ปแบบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา แบบ Gate Frames
ทีมา : จิรารัตน์ ชิรเวทย์, เอกสารประกอบการสอนวิชา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
(นครปฐม : คณะครุ ศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, ).
ชนิดของกรอบในบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา
จิรารัตน์ ชิรเวทย์ ( 130) กล่าวว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาจะประกอบด้วย
กรอบ ชนิด คือ กรอบยืน และ กรอบสาขา
กรอบ (Home Pages ) คือ กรอบทีเป็ นลําดับทีแท้จริ งของบทเรี ยน แต่ละกรอบ ถ้า
นักเรี ยนตอบสนองถูกต้อง นักเรี ยนก็จะเดินทางไปตลอดกรอบยืน โดยไม่ตอ้ งออกนอกแนวทาง
แล้วกลับมากรอบยืนทีหลัง ในกรอบยืนแต่ละกรอบจะบรรจุเนือหาทีเป็ นหลักของเรื องทีสอนอย่าง
สัน ๆ ราวหนึ งหรื อสองย่อหน้า แล้วต่อด้วยปั ญหาทียกมาให้นกั เรี ยนแก้ พร้อมกับคําตอบราว
คําตอบ นักเรี ยนจะต้องเลือกคําตอบ ๆ หนึง แล้วพลิกไปยังหน้าทีเขียนบอกไว้ขา้ ง ๆ คําตอบนัน
ตัวอย่ างกรอบยืน
การผนึ กภาพให้อยู่คงทนถาวร หยิบง่ายใช้สะดวก ทําได้โดยการนํามาผนึ กแห้งด้วย
กาวยางนํา กาวยางนําได้จากส่ วนผสมของยางพารารมควัน กับ นํามันเบนซิ น สาเหตุทีใช้กาว
ยางนําในการผนึ กภาพ เพราะสามารถผนึ กได้เรี ยบ และสะอาด ทังนี เพราะกาวยางนําไม่มี
ส่ วนผสมของนํา ซึงเป็ นตัวทําให้กระดาษย่น
ข้อความใดต่อไปนีกล่าวถูกต้อง
ก. กาวยางนําทีใช้ผนึกภาพทํามาจากยางพาราผสมกับนํา
เปิ ดไปหน้า
ข. กาวยางนําทํามาจากยางพาราผสมกับนํามันเบนซิน
เปิ ดไปหน้า
ค. กาวยางนําได้จากส่ วนผสมของนํากับนํามันเบนซิน
เปิ ดไปหน้า
ถ้านักเรี ยนเลือกคําตอบทีถูก หน้าทีกําหนดให้นกั เรี ยนติดตามต่อไปก็คือ หน้ายืนหรื อ
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กรอบยืนถัดไปนันเอง ด้วยเหตุนีถ้านักเรี ยนเลือกคําตอบทีถูกทุกครัง การเรี ยนของนักเรี ยนก็จะ
ดําเนินจากกรอบยืนหนึงไปยังกรอบยืนถัดไป และถัดไปตลอดบทเรี ยน และสามารถจบบทเรี ยนได้
โดยเร็ ว
กรอบสาขา กรอบสาขามีไว้สาํ หรับเวลาทีนักเรี ยนเลือกคําตอบไม่ถูก แต่ทว่าเป็ น
คําตอบทีใกล้เคียงหรื อมีเหตุผลน่าจะตอบได้เหมือนกัน สาขาทีว่านีก็คือ “กรอบหรื อหน้าของ
คําตอบผิด” ใช้สาํ หรับบอกให้นกั เรี ยนทราบว่าเขาตอบผิด และผิดเพราะอะไร เพือเลือกตอบคําอืน
ตัวอย่ างกรอบสาขา
หน้า
ท่านเลือกข้อ ก. ที กล่าวว่า กาวยางนําทํามาจากยางพาราผสมกับนํา ยังไม่ถูกต้องค่ะ
เพราะกาวยางนําไม่มีส่วนผสมของนําอยู่เลย แต่ทาํ มาจากยางพารารมควัน ผสมกับนํามันเบนซิ น
ไม่ตอ้ งเสี ยใจนะคะ ลองกลับไปเลือกคําตอบใหม่

หน้า
ท่ า นเลื อ กข้อ ข. ที กล่ า วว่ า กาวยางนําทํา มาจากยางพาราผสมกับ นํามัน เบนซิ น
ถูกต้องค่ะ เก่งมาก ศึกษาบทเรี ยนต่อไปได้เลย
(ให้เนือหาความรู ้ใหม่ต่อไปในกรอบนีเลยก็ได้ หรื อจะขึนกรอบใหม่กไ็ ด้)
...............................................................................................................................................

หน้า
ท่านเลื อกข้อ ค. ท่านยังเข้าใจผิดอยู่ค่ะ แต่ไม่ตอ้ งเสี ยใจ กาวยางนําไม่ได้ทาํ มาจาก
ส่ วนผสมของนํากับนํามันเบนซิ น แต่ทาํ มาจากส่ วนผสมของยางพารารมควันกับนํามันเบนซิ น
ลองกลับไปเลือกคําตอบใหม่อีกครังนะคะ
ทีมา : จิรารัตน์ ชิรเวทย์, เอกสารประกอบการสอนวิชา
คณะครุ ศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, )

บทเรี ยนสําเร็ จรู ป (นครปฐม :
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สรุ ป ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ผูว้ ิจยั ได้สร้างบทเรี ยนแบบตามแผนภูมิที นันคือ ในบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา จะให้ผเู ้ รี ยนศึกษาจากกรอบยืน ซึงเป็ นกรอบอธิบายความรู ้และมีคาํ ถามให้
นักเรี ยนตอบ และผูเ้ รี ยนจะศึกษากรอบสาขา ในกรณี ทีนักเรี ยนตอบผิด ซึงจะเป็ นกรอบทีช่วยแก้ไข
หรื ออธิบายความเข้าใจผิดของนักเรี ยน เพือให้นกั เรี ยนตอบคําถามในกรอบนันได้ถูกต้อง
หลักการสร้ างบทเรียนสํ าเร็จรูปแบบสาขา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขามีประโยชน์ทีสุดสําหรับใช้สอนการแก้ปัญหา หรื อการ
สอนให้มีความสามารถทางการวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยทัวไปจะใช้วธิ ีนี
สําหรับสถานการณ์ ซึงเราคาดคะเนว่านักเรี ยนจะทําผิดพลาดได้ง่าย ผูส้ ร้างบทเรี ยนจะต้องเดาดูวา่
นักเรี ยนจะทําผิดในข้อใด
และอะไรในเนือหาทีสอนเป็ นต้นเหตุทีทําให้นกั เรี ยนอาจทําผิดได้
เราต้องยอมให้นกั เรี ยนทําผิดพลาดได้อย่างสมเหตุสมผล
แต่เราจะต้องแจ้งให้นกั เรี ยนทราบว่า
เหตุใดการสนองตอบของเขาจึงผิด และตรงไหนทีทําให้เขาสับสน ต่อไปเราก็เสนอสถานการณ์
ซึงเป็ นการแก้ปัญหาให้เขาอีกครังหนึง แล้วขอให้เขาลองพยายามอีก โดยวิธีนีเท่ากับเป็ นการลด
ความผิดพลาดทีอาจเกิดซําไปได้มาก การจะสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาได้ดี ต้องอาศัยการ
วางแผนมากมาย เป็ นเรื องยากพอสมควรสําหรับผูส้ ร้างบทเรี ยนแบบนี บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
เป็ นแบบทีผูเ้ ขียนบทเรี ยนบอกนักเรี ยนว่านักเรี ยนทําผิดพลาดไปด้วยเหตุผลอะไร แต่ถา้ เหตุผลของ
ความผิดพลาดทีนักเรี ยนทํานันไม่ใช่เป็ นไปอย่างทีผูส้ ร้างบทเรี ยนเขียนไว้ นักเรี ยนก็อาจรู ้สึกกังวล
และหนักใจ ทังนีเพราะผูส้ ร้างบทเรี ยนได้อาจเอาข้อผิดพลาดทังหมดมาเขียนไว้ได้ เทคนิคการ
สร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาตามแบบของ นอร์แมน เอ. คราวเดอร์ (Norman A. Crowder)
(จิรารัตน์ ชิรเวทย์, เอกสารประกอบการสอนวิชา
(นครปฐม : คณะครุ ศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฎนครปฐม, ).
บทเรี ยนทีสร้างขึนตามแบบของคราวเดอร์ มีชือเรี ยกกันทัว ๆ ไปว่า Branching
Program มีลกั ษณะแตกต่างไปจากของ สกินเนอร์ (Skinner) และ ฮอลล์แลนด์ (Holland) คือ
. หน่วยทีใช้หรื อกรอบยาวกว่าแบบสกินเนอร์
. การตอบใช้วิธีเลือกตอบ ไม่ใช้วิธีเติมคํา
เทคนิคการสร้างบทเรี ยนแบบนีใช้วิธีให้ผเู ้ รี ยนเลือกตอบ จึงมีชือเรี ยกอย่างหนึงว่า
“Intrinsic Program” แต่ทีวางขายในท้องตลาดมักจะเรี ยกกันว่า “Scrambled Book” หรื อ “Tutor
Text” ลักษณะของบทเรี ยนแบบนี ใช้วิธีแบ่งเนือหาออกเป็ นหน่วย (Units) ย่อย ๆ กันเช่น ในหน้าที
หนึงของบทเรี ยนอาจมีคาํ ตอบ ดังนี
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ถ้าคําตอบของท่านเป็ น
พลิกไปหน้า
a. …………………
5
b. ………………….
23
c. …………………..
10
d. …………………..
18
สมมุติวา่ b. ……….เป็ นคําตอบทีถูกต้อง และถ้าผูเ้ รี ยนเลือกข้อ b. ……..ก็จะต้อง
พลิกไปยังหน้า
ซึงจะบอกให้ทราบว่าคําตอบนันถูกต้องพร้อมทังมีคาํ ชม และให้เรี ยนหน่วย
ย่อยต่อไปในหน้า นัน แล้วเลือกคําตอบใหม่อีก แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนเลือกคําตอบผิดตังแต่หน่วยแรกก็
จะต้องย้อนกลับไปเรี ยนหน่วยเติมในหน้าทีหนึงใหม่ และเลือกคําตอบอีกครังให้ถูกต้อง จะสังเกต
ได้วา่ เนือหาวิชาจะกระจายในหน้าต่าง ๆ กันของบทเรี ยน ดังนัน การสร้างบทเรี ยนแบบนีจึงต้อง
ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสตอบถูกให้มาก ข้อผิดพลาดไม่ควรเกินร้อยละ จึงจะดี เพราะถ้าผูเ้ รี ยนตอบผิด
มาก จะเกิดการเบือหน่าย เพราะต้องพลิกหน้าไปมาหลายครัง
ทีมา : จิรารัตน์ ชิรเวทย์, เอกสารประกอบการสอนวิชา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป (นครปฐม :
คณะครุ ศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครปฐม, ).
จากทีกล่าวมา สามารถสรุ ปขันตอนการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ได้ ประการ ได้แก่
กรอบยืนเป็ นกรอบอธิบายเนือหาความรู ้และมีคาํ ถามให้นกั เรี ยนตอบ กรอบสาขา เป็ นกรอบทีช่วย
แก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรี ยน เพือให้นกั เรี ยนตอบคําถามในกรอบนันได้ถูกต้อง
เปรียบเทียบบทเรียนสํ าเร็จรู ปชนิดเส้ นตรงและบทเรียนสํ าเร็จรู ปแบบสาขา
วรเชษฐ์ พันโกฎิ (
: 34-35) ได้สรุ ปข้อแตกต่างระหว่างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
เส้นตรง กับบทเรี ยนสําเร็ จรู ป แบบสาขา ดังนี
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรงต้องการให้นกั เรี ยนตอบสนองด้วยตนเอง โดยการ
เขียนหรื อเติมสัน ๆ หรื อเขียนเครื องหมายลงในช่องว่างทีจัดไว้ให้ ส่ วนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
สาขาจะมีคาํ ตอบให้เลือก
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง เสนอความรู ้เป็ นแบบข้อความหรื อประโยคสัน ๆ
- ประโยค แต่บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขานัน เสนอความรู ้เป็ นข้อความทียาวกว่าอาจถึง หรื อ
ตอน
. การเขียนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปเส้นตรง ต้องแยกเนือหาออกเป็ นชินย่อย ๆ แล้วนํามาเรี ยง
ต่อกันตังแต่หวั จรดหาง แต่บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขานัน นักเรี ยนไม่ตอ้ งแยกเนือหาเป็ นส่ วนย่อย
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ๆ แต่เสนอความคิดรวบยอด อีกอย่างหนึงหรื อกลุ่มข้อเท็จจริ งกลุ่มหนึงออกมาให้ชดั เจนทีสุ ดเท่าที
จะชัดเจนได้ พร้อมทังคําตอบต่าง ๆ ทีกระจัดกระจายอยูใ่ นหน้าต่าง ๆ ของบทเรี ยน
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง -เหมาะสําหรับวิชาทีว่าด้วยข้อเท็จจริ ง คําจํากัดความ
คําศัพท์ เรื องทีเป็ นทักษะเบืองต้น การสร้างความคิดรวบยอดเป็ นขัน ๆ ส่ วนบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขานันสอนได้เกินกว่าการสอนข้อเท็จจริ ง คําจํากัดความ และทักษะพืนฐาน เพราะเป็ น
บทเรี ยนทียอมให้ผเู ้ รี ยนเลือกความคิดอย่างใดอย่างหนึงขึนมา
และดําเนินต่อไปบนรากฐาน
ความคิดนัน อะไรเป็ นความเข้าใจผิดหรื อข้อขัดแย้งอย่างสําคัญ คนเขียนสามารถรู ้หรื อคาดคะเน
เอาไว้
. นักเรี ยนทีเรี ยนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง มักเบือเร็ วกว่าแบบสาขาเพราะความ
คืบหน้าเป็ นไปช้ากว่าและต้องใช้สมาธิมากกว่า ต้องทําซํา ๆ มากกว่า และผูเ้ รี ยนต้องถูกบังคับให้
แสดงการตอบสนองออกมาบ่อยกว่าแบบสาขา
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง
นักเรี ยนอาจชําเลืองคําตอบก่อนทีจะคิดคําตอบ
เสี ยก่อน ซึงถ้าเป็ นแบบสาขา นักเรี ยนมีโอกาสน้อยกว่า เพราะหนังสื อบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
นัน หน้าหนังสื อปนเปกันหมดไม่ต่อกันตามลําดับเหมือนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา นักเรี ยนทีเก่งจะอ่านบทเรี ยนไปตามแนวทางหลักโดย
ไม่ตอ้ งแวะสาขา และอาจเรี ยนจบบทเรี ยน โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ถ้านักเรี ยนคนนีอ่านบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง เขาจะต้องอ่านบทเรี ยนทุกข้ออย่างทีนักเรี ยนอ่อนอ่าน
.
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรงไม่อาจอธิบายความเข้าใจผิดของนักเรี ยนให้นกั เรี ยน
ทราบ แต่อาจทําได้โดยให้เขาเลือกไปแล้วพบเองว่าผิด แต่บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขานัน หาก
นักเรี ยนทําผิดพลาดก็จะมีคาํ อธิบายให้หายเข้าใจผิด ดังนันคนทีทําผิดพลาดก็ไม่รู้สึกว่าถูกลงโทษ
ในความผิดพลาดนันแต่อย่างใด
พรรณี ช. เจนจิต (
: 178-179 ) ได้สรุ ปความแตกต่างระหว่างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขากับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรงไว้ ดังนี
. นักเรี ยนทุกคนไม่สามารถทําบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขาเสร็ จภายในเวลาใกล้เคียงกัน
ผูท้ ีทําได้ถูกต้องทังหมดจะใช้เวลาน้อยส่วนผูท้ ีทําผิดจะใช้เวลานานกว่าเพราะจะต้องไปอ่านคําอธิบาย
ในกรอบแขนง แล้วจึงกลับมาตังต้นทีกรอบยืนซึงทําผิดไว้
. นักเรี ยนเลือกคําตอบจากตัวเลือกต่าง ๆ ในบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ซึงจะ
มีคาํ อธิบายให้ทราบว่าทีเลือกนันถูกหรื อผิด และจะมีทิศทางบอกให้ทราบว่าควรจะไปอ่านข้อใด
ต่อไป ซึงต่างจากบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง ทีจะต้องคิดหาคําตอบเอง
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. กรอบแต่ละกรอบของบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขาจะยาวกว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
เส้นตรง บางครังเกือบทังหน้าจะเป็ นหนึงกรอบ และต้องการเพียงคําตอบเดียว
จากการศึกษาความแตกต่างระหว่างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง
และบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา สรุ ปได้ดงั นี คือ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรงผูเ้ รี ยนจะต้องเขียนหรื อเติม
ข้อความสัน ๆ ส่ วนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาผูเ้ รี ยนต้องเลือกคําตอบ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
เส้นตรงมักเขียนเป็ นประโยคสัน ๆ ส่ วนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาจะเสนอความรู ้หรื อประโยคที
ยาวกว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรงเหมาะกับวิชาทีว่าด้วยข้อเท็จจริ ง ส่ วนบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขาสอนได้มากกว่าข้อเท็จจริ ง บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรงการเรี ยนจะคืบหน้าช้ากว่าแบบ
สาขา และผูเ้ รี ยนสามารถชําเลืองดูคาํ ตอบก่อนได้หากเป็ นบทเรี ยนแบบเส้นตรง ส่ วนบทเรี ยนแบบ
สาขาผูเ้ รี ยนมีโอกาสชําเลืองได้ยากเนืองจากหน้าหนังสื อปนเปกันหมด
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
เส้นตรงนักเรี ยนต้องอ่านทุกหน้า ส่ วนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ผูเ้ รี ยนไม่จาํ เป็ นต้องอ่านทุกข้อ
และบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง หากผูเ้ รี ยนทําผิดไม่สามารถอธิบายความเข้าใจผิดได้ แต่หาก
เป็ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาผูเ้ รี ยนจะได้รับคําอธิบายว่าเลือกข้อถูกหรื อผิด
ขันตอนการสร้ างบทเรียนสําเร็จรูป
บุญชม ศรี สะอาด (
: - ) ได้กล่าว่า ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปหรื อ
บทเรี ยนโปรแกรม อาจแบ่งออกเป็ น ขันตอนใหญ่ ๆ แต่ละขันตอนมีขนตอนย่
ั
อย ดังต่อไปนี
. ขันเตรียม
. ศึกษาหลักสู ตร ขันแรกสุ ดจะต้องศึกษาหลักสูตรให้ละเอียด เพือทราบว่า
ต้องสอนอะไร มีเนือหาอะไรบ้าง ทังนีควรศึกษาเอกสารหลักสู ตรต่าง ๆ เช่น ประมวลการสอน
คู่มือครู ตําราเรี ยน สมุดแบบฝึ กหัด ฯลฯ
1.2 กําหนดจุดประสงค์ เมือได้กาํ หนดเนือหาไว้แล้ว ต่อไปก็ตอ้ งกําหนด
จุดประสงค์เพือเป็ นแนวในการเขียนบทเรี ยน และในการสร้างข้อสอบจุดประสงค์ทีจะกําหนดเป็ น
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้การคาดหวังของผูเ้ รี ยนนัน ๆ ว่าหลังจากทีผูเ้ รี ยนเรี ยนจบบทเรี ยนบทนัน
. วิเคราะห์ภารกิจการเรี ยน เป็ นการวิเคราะห์เพือให้ทราบว่าในการเรี ยนเรื องนัน
ๆ จะต้องอาศัยความรู ้พืนฐาน หรื อพฤติกรรมเมือเริ มเข้าเรี ยนอะไรบ้าง ระหว่างทีเรี ยนนันจะต้อง
เรี ยนรู ้อะไรบ้าง และพฤติกรรมขันสุ ดท้ายคืออะไร
. สร้างแบบทดสอบ เป็ นการสร้างแบบทดสอบเพือวัดผลการเรี ยนรู ้ในบทเรี ยน
เรื องนัน ซึงจะสร้าง โดยยึดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็ นหลัก แบบทดสอบนีนอกจากจะช่วยให้
ทราบผลการเรี ยนหลังการเรี ยนบทนันแล้ว ยังช่วยให้ทราบถึงความงอกงามในการเรี ยน จากจุด
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เริ มต้นถึงจุดสุ ดท้าย โดยการพิจารณาคะแนนสอบหลังเรี ยนกับก่อนเรี ยน ถ้าผลการสอนหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนมาก ก็ชีถึงว่าผูเ้ รี ยนเกิดความเจริ ญงอกงามมาก และชีถึงว่าบทเรี ยนนัน มี
ประสิ ทธิภาพด้วย
. ขันดําเนินการเขียน ประกอบด้ วยขันย่ อย ขันตอนดังนี
. เขียนบทเรี ยน เขียนบทเรี ยนโดยแบ่งเป็ นกรอบ (Frame) ต่าง ๆ ตังแต่
กรอบแรกจนถึงกรอบสุ ดท้าย อาจเลือกเขียนแบบเส้นตรง (Linear Programming) หรื อแบบ
แตกกิง(Branching Programming) ก็ได้
. ทบทวนและแก้ไขหลังจากทีเขียนบทเรี ยนเสร็ จแล้ว ควรทิงไว้สกั ระยะหนึง
แล้วนํามาพิจารณาหาจุดบกพร่ อง เพือแก้ไขให้ดียงขึ
ิ น โดยแก้ไขเปลียนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังนี
. . การแก้ไขด้านความถูกต้องของเนือหา จะต้องพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านนีเป็ นอันดับแรก นอกจากผูเ้ ขียนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาเองแล้ว ควรมีผเู ้ ชียวชาญทาง
เนือหาวิชานันโดยเฉพาะตรวจสอบ - คน
. . การแก้ไขด้านการเรี ยบเรี ยงภาษา ผูเ้ ขียนลองเรี ยนบทเรี ยนนันโดย
สมมติวา่ ตนเองเป็ นนักเรี ยนทียังไม่รู้เรื องมาก่อน และประเด็นระดับปานกลาง ถ้าเห็นว่า ณ ทีใด
มีขอ้ ความทียังไม่สือความหมายดีพอ นักเรี ยนอาจไม่เข้าใจ ก็ตอ้ งแก้ไขในจุดนัน
. . การแก้ไขด้านเทคนิคการเขียน จะต้องพิจารณาหลายด้าน เช่น
ความต่อเนืองของบทเรี ยน ความเหมาะสมของการแบ่งกรอบ ความเหมาะสม และคุณภาพของ
ภาพทีใช้ (ถ้ามี) เป็ นต้น
. ขันทดลองและปรับปรุ ง ประกอบด้ วยขันตอนย่ อย ขัน ดังนี
. ทดลองใช้เป็ นรายบุคคล หลังจากทีเขียนบทเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว นันคือ หลังจาก
เสร็ จสิ นขันตอนที แล้ว ก็จะนําบทเรี ยนนันไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนในระดับชันนัน โดยเลือก
นักเรี ยนทีเรี ยนอ่อนหรื อปานกลาง เพราะจะช่วยให้ได้ขอ้ มูลในการแก้ไขจุดบกพร่ องดีกว่า การ
เลือกเด็กเก่ง อนึง ถ้าเด็กอ่อนสามารถเรี ยนบทเรี ยนได้ ก็ยอ่ มประกันได้วา่ นักเรี ยนส่ วนใหญ่หรื อ
ทังหมดน่าจะเรี ยนได้เช่นกัน ถ้าข้อความตอนใดทีผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจ ไม่แน่ใจในการตอบหรื อมีความ
คิดเห็นใด ๆ จากการเรี ยนบทเรี ยนนัน ผูเ้ ขียนบทเรี ยนจะบันทึก และอภิปรายกับผูเ้ รี ยน เพือทีจะ
ทราบจุดทีต้องปรับปรุ ง การทดลองใช้เป็ นรายบุคคลดังกล่าวจะทําไปทีละคน ประมาณ – คน
แล้วนําข้อมูลทังหมดมาปรับปรุ งบทเรี ยน
. การทดลองใช้กบั กลุ่มเล็ก นําบทเรี ยนทีผ่านการปรับปรุ งจากข้อมูลทีได้จาก
การทดลองใช้รายบุคคล มาทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มเล็กทีมีสติปัญญาค่อนข้างตํากว่าปานกลาง
ประมาณ – คน แต่ก่อนเริ มเรี ยนบทเรี ยนจะทําการทดสอบครังแรก (Pretest) เพือทบทวน
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ความรู ้ความสามารถในเรื องนัน ณ จุดเริ มต้น โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิในเรื องนัน ทีได้
เตรี ยมไว้แล้วในขันที . และหลังจากทีเรี ยนบทเรี ยนนันจบแล้ว ก็นาํ แบบทดสอบชุดเดิมมา
ทดสอบอีกครังหนึง (Posttest) ผูส้ ร้างบทเรี ยนจะบันทึกผลการสอบแต่ละข้อ ของแต่ละคนทังผล
สอบครังแรกและครังหลัง และบันทึกเวลาในการเรี ยนบทเรี ยนด้วย เพือทราบเวลาเรี ยนโดยเฉลีย
ในขณะทีทําบทเรี ยนนันให้นกั เรี ยนทําเครื องหมายในตอนทีเข้าใจยากหรื อมีปัญหา และอภิปราย
ปัญหาดังกล่าวหลังจากเรี ยนจบเพือหาจุดบกพร่ องอันจะได้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุ งบทเรี ยน
ต่อไป ประสิ ทธิภาพของแบบเรี ยนจะชีได้จากความแตกต่างระหว่างผลสอบครังหลังกับผลสอบ
ครังแรก
. การทดลองใช้ในห้องเรี ยน นําบทเรี ยนทีผ่านการปรับปรุ ง ไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนในสภาพจริ ง นันคือใช้กบั นักเรี ยนทังชัน โดยมีการทดสอบทังก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
เหมือนกัน จุดมุ่งหมายของการทดสอบกับห้องเรี ยนจริ งก็คือต้องการทราบความเทียงตรง (Validity)
ในการทําหน้าทีของบทเรี ยน กล่าวคือต้องการทราบว่าสามารถใช้ได้ดีกบั ผูเ้ รี ยนในสภาพจริ งหรื อไม่
เนืองจากก่อนขันตอนนีบทเรี ยนทีใช้ได้ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขมาหลายครัง จึงควรหวังว่าส่ วนที
จะต้องแก้ไขมีนอ้ ย แต่ถา้ ปรากฏว่าบทเรี ยนนันใช้ไม่ได้กต็ อ้ งเขียนบทเรี ยนใหม่
. ขันพิมพ์บทเรียนฉบับจริง นําบทเรียนทีผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานจากการทดสอบมาพิมพ์
เป็ นบทเรียนสําหรับใช้ ต่อไป
ธีระชัย ปูรณโชติ (2539 : 27 – 37)ได้กล่าวถึงวิธีดาํ เนินการในการสร้างบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปนัน มีขนตอนในการสร้
ั
าง ดังนี
ขันที ศึกษาวิธีการเขียนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบต่าง ๆ จนเข้าใจแจ่มแจ้งทังศึกษา
จากตําราและสอบถามจากผูร้ ู ้
ขันที กําหนดและเลือกวิชาทีเรี ยน และระดับชันสําหรับทีจะใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ขันที เลือกหน่วยการเรี ยนว่าจะเขียนในเรื องใด
ขันที กําหนดหัวข้อต่าง ๆ ทีจะเขียนโดยศึกษาจากหลักสู ตรประมวลการสอน
โครงการสอน คู่มือครู และหนังสื อเรี ยนและดูวา่ หลักสูตรกําหนดให้นกั เรี ยนเรี ยนอะไรบ้างแล้ว
เลือกหัวข้อทีจะเขียน
ขันที ศึกษาลักษณะของผูเ้ รี ยน ได้แก่ อายุ ระดับชัน พืนฐานความรู ้เดิม และ
ทักษะทีนักเรี ยนเคยได้รับการฝึ กฝนมาก่อน ทังนีเพราะบทเรี ยนสําเร็ จรู ป มีหลักการสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ
ขันที ตังจุดมุ่งหมายสําหรับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีจะเขียน โดยจะต้องตังจุดมุ่งหมาย
ทัวไป และจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมซึงเป็ นจุดมุ่งหมายเฉพาะ การตังจุดมุ่งหมายนีจะเป็ นแนวทาง
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ในการเขียนกรอบต่าง ๆ ในบทเรี ยนเป็ นอย่างดี และเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างแบบทดสอบซึง
จะใช้ทดสอบนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การเขียนวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอนควรแยก
เป็ นข้อ ๆ เพือให้วตั ถุประสงค์เด่นชัดมากขึน จนสามารถมองเห็นภาพการแสดงออกของผูเ้ รี ยนได้
เช่น เขียน บอก อธิบาย จําแนก เปรี ยบเทียบ ทดลอง เป็ นต้น
ขันที วางโครงเรื องทีจะเขียนเป็ นลําดับเรื องราว ก่อนหลัง จากง่ายไปหายาก ทังนี
เพราะ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปจะต้องแบ่งเนือหาออกเป็ นตอน ๆ ย่อย ๆ และแต่ละตอนจะต้องต่อเนือง
สัมพันธ์กนั 
ขันที ลงมือเขียนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปตามจุดมุ่งหมายทีวางไว้ โดยแบ่งบทเรี ยน
ออกเป็ นตอน ๆ หรื อบท ทังนีเพือสะดวกในการเรี ยนรู ้ การแบ่งความรู ้เป็ นหมวดหมู่เพือนักเรี ยน
จะได้เข้าใจและจดจําได้ง่าย แล้วดําเนินการเขียนกรอบต่าง ๆ ในบทเรี ยนตามหลักการเขียนบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป การเขียนกรอบในบทเรี ยนจะต้องเริ มต้นด้วยกรอบความรู ้ แล้วตามด้วยกรอบแบบฝึ กหัด
และกรอบทดสอบเป็ นตอน ๆ ไปจํานวนกรอบจะมากน้อยเพียงใดขึนอยูก่ บั ผูเ้ รี ยนบทเรี ยน สําหรับ
เด็กเก่งจํานวนกรอบ อาจจะมีนอ้ ยกว่านักเรี ยนทีเรี ยนอ่อนก็ได้
ขันที ควรนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีเขียนเสร็ จแล้วไปให้เพือนครู ทีสอนวิชานัน ๆ
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิอ่านและให้ขอ้ ติชม เพือนํามาแก้ไขและปรับปรุ งกรอบต่าง ๆ ในบทเรี ยนให้ดี
ยิงขึน
ขันที นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีปรับปรุ งจนเห็นว่าเรี ยบร้อยแล้ว มาพิมพ์โดยยังไม่
ใส่ คาํ ตอบของคําถามต่าง ๆ เพือทีจะให้บทเรี ยนนีไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนในขันทดลองหนึงต่อ
หนึงหรื อทีเรี ยกว่าการทดลองขันหนึงคน
ขันที สร้างแบบทดสอบขึนชุดหนึงตามจุดมุ่งหมายทีวางไว้ให้ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกเรื องตามบทเรี ยน บทเรี ยนตอนใดมีเนือหามากก็ออกมาก บทเรี ยนตอนใดน้อยก็ออก
น้อยข้อ ซึงถ้าออกข้อสอบตามแนวนีก็จะได้แบบทดสอบทีมีความเทียงตรงสําหรับแบบทดสอบที
สร้างขึนนี จะต้องนําไปวิเคราะห์รายข้อเพือหาความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนกและปรับปรุ งแก้ไขให้
มีค่าความยากง่ายทีเหมาะสม คือ ระหว่าง . - . และมีค่าอํานาจจําแนกตังแต่ . ขึนไป
แล้วนําไปหาค่าความเชือมันของแบบทดสอบนันเสี ยก่อน
ขันที
นําบทเรี ยนสําเร็จรู ปทีเขียนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
หนึงคน
โดยเริ มให้ทาํ แบบทดสอบก่อนแล้วจับเวลาไว้เพือจะได้ทราบว่าแบบทดสอบดังกล่าว
นักเรี ยนสามารถทําได้เสร็ จภายในเวลาประมาณกีนาที สําหรับจะได้นาํ ไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการใช้จริ ง
ต่อไปนีเมือนักเรี ยนทําแบบทดสอบเสร็ จแล้วก็ให้นกั เรี ยนเรี ยนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีสร้างขึน โดย
ผูส้ อนจะต้องอธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจความมุ่งหมายและวิธีเรี ยนเสี ยก่อน นักเรี ยนจะต้องอ่านบทเรี ยน

44
ไปทีละกรอบ ทีละตอนและตอบคําถามไปทีละคําถาม เมือนักเรี ยนตอบแต่ละคําถามผูส้ อนจะเฉลย
คําตอบทีถูกทันที ทําเช่นนีเรื อยไปทีละกรอบ ถ้านักเรี ยนตอบผิดผูส้ อนจะต้องอภิปรายเพือหาทาง
ปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนในกรอบนันหรื อคําถามให้ดีขึนแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขภายหลัง ขันทดลอง
หนึงคนนีมีวตั ถุประสงค์เพือดูความเป็ นไปได้
สรุ ปว่า ในการวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั ได้ศึกษารู ปแบบและขันตอนการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขา จากแนวคิดทฤษฎีในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยสรุ ปการสร้างบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา ไว้ ขันตอน ) การศึกษาข้อมูลพืนฐาน ได้แก่ การศึกษาหลักสูตร เอกสาร
เนือหา จุดประสงค์ การสร้างแบบทดสอบ ) พัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ประกอบไปด้วย ) ชือ
เรื อง ) คํานํา ) คําชีแจง ) วัตถุประสงค์ ) แบบทดสอบก่อนเรี ยน ) เนือหา )
แบบทดสอบหลังเรี ยน ) ขันนําไปใช้จริ งได้แก่ การนําบทเรี ยนทีสร้างขึนเพือไปหาประสิ ทธิภาพ
กับนักเรี ยนกลุ่มต่าง ๆ และ การประเมินผลและปรับปรุ งบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ได้แก่ การ
นําบทเรี ยนทีผ่านการหาประสิ ทธิภาพไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง มีการทดสอบหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา เพือประเมินผลพร้อมทังปรับปรุ งบทเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป 
การหาประสิ ทธิภาพของบทเรียนสํ าเร็จรู ป
การหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป หมายถึง การกําหนดเกณฑ์เป็ นระดับทีผู ้
ศึกษาคาดหมายว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถเปลียนพฤติกรรมและเกิดการเรี ยนรู ้เป็ นทีน่าพอใจ
หาก
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปนันมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ก็ถือว่ามีคุณภาพทีจะนําไปใช้สอน
นักเรี ยนได้ การทีจะกําหนดเกณฑ์มาตรฐานให้มีค่าเท่าใดนัน ผูส้ อนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาตามความ
พอใจของตน โดยปกติเนือหาทีเป็ นความรู ้ความจํา มักจะตังไว้ / , / หรื อ / ส่ วน
เนือหาทีเป็ นทักษะหรื อเจตคติอาจจะตังไว้ตากว่
ํ านี เช่น / หรื อ / เป็ นต้น (ชัยยงค์
พรหมวงศ์
 )
จากการศึกษาการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปสรุ ปได้วา่ มีการกําหนดเกณฑ์
ไว้ที / หรื อ / หากเป็ นวิชาทีเกียวกับความรู ้ ความจํา และ / หรื อ / หากเป็ นวิชา
ทีเน้นทักษะ หรื อเจตคติ สําหรับการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปในงานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้
ตังเกณฑ์ในการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไว้ที / 

ขันตอนการหาประสิ ทธิภาพของบทเรียนสํ าเร็จรู ปแบบสาขา
จิรารัตน์ ชิรเวทย์ (
 175-176) กล่าวถึงการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยการนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ทีสร้างไปทดลองใช้ตามขันตอน ดังนี 
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. แบบเดียว (  ) คือ ทดลองกับผูเ้ รี ยนเก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ คน
คํานวณประสิ ทธิภาพ เสร็ จแล้วปรับปรุ งให้ดีขึนโดยปกติคะแนนทีได้จากการทดลองแบบเดียวนี
จะได้คะแนนตํากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ตอ้ งวิตกเมือปรับปรุ งแล้วจะสู งขึนก่อนนําไปทดลองแบบกลุ่ม
ในขันนี E1/E2 ทีได้จะมีค่าประมาณ / 
. แบบกลุ่ม (  ) คือ ทดลองกับผูเ้ รี ยน - คน (คละผูเ้ รี ยนเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน) คํานวณหาประสิ ทธิภาพแล้วปรับปรุ ง ในขันนีคะแนนของผูเ้ รี ยนจะเพิมขึนอีกเกือบเท่าเกณฑ์
โดยเฉลียจะห่างจากเกณฑ์ประมาณร้อยละ นันคือ E1/E2 ทีได้จะมีค่าประมาณ / 
. แบบภาคสนาม (  ) เป็ นการทดลองกับผูเ้ รี ยนทังชัน คนขึนไปทําการ
หาประสิ ทธิภาพแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข ผลลัพธ์ทีได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ทีตังไว้ หากตํากว่า
เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ . ก็ยอมรับ หากแตกต่างกันมากผูส้ อนต้องกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิภาพของ
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปใหม่ โดยยึดสภาพความเป็ นจริ งเป็ นเกณฑ์ เช่น เมือทดสอบหาประสิ ทธิภาพแล้ว
ได้ . / . แสดงว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปนัน มีประสิ ทธิภาพใกล้เคียงกับเกณฑ์ / ทีตังไว้ แต่
ถ้าตังเกณฑ์ไว้ / เมือผลการทดลองเป็ น . / . ก็อาจเลือนเกณฑ์ขึนมาเป็ น / ได้ 
สรุ ปได้วา่ การหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป มี ขันตอนดังนี คือ )การ
ทดลองแบบเดียว หรื อ (  ) ) การทดลองแบบกลุ่ม (  ) และ ) การทดลองแบบภาคสนาม
บทบาทของครูในการใช้ บทเรียนสํ าเร็จรู ป
สมหญิง เจริ ญจิตรกรรม (
 ) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู วา่ ครู เป็ นผูแ้ นะนํา
ควบคุม และอธิบายความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
ความเชือมันในตนเอง รักความซือสัตย์และมีวินยั ในตนเอง
 - ) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู ในการใช้บทเรี ยน
บุญเกือ ควรหาเวช (
สําเร็ จรู ปในการสอนเอาไว้ ดังนี
. คอยให้กาํ ลังใจแก่ผเู ้ รี ยนให้เห็นประโยชน์ทีได้รับและคอยหาข้อมูลเพิมเติมให้
. ช่วยแก้ปัญหาการเรี ยนรายบุคคล
. ให้การตอบสนองต่อปั ญหาในด้านอารมณ์
. ประเมินผลการแสดงออกของผูเ้ รี ยน
กิดานันท์ มลิทอง (  ) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู ผสู ้ อน ดังนี
เป็ นผูว้ างแผนการเรี ยนโดยกําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการเรี ยนแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ
ต่าง ๆ
. ให้ขอ้ มูลย้อนกลับกับผูเ้ รี ยนอย่างสมําเสมอ
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.มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ทุกครังทีเรี ยนจบบทเรี ยนแต่ละบท เพือให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบ
ความก้าวหน้าของตน
. จะต้องให้เวลาและความสนใจผูเ้ รี ยนทุกครัง ทีเรี ยนจนจบบทเรี ยน และต้องเรี ยนรู ้
ถึงความถนัด ความสนใจและความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคนด้วย
สรุ ปว่า บทบาทของครู ในการใช้บทเรี ยน โดยครู เป็ นผูว้ างแผนการเรี ยน เป็ นผูแ้ นะนํา
ควบคุม ให้คาํ ปรึ กษา ให้กาํ ลังใจ และอธิบายขยายความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ประเมินความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนโดยให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความเชือมันในตนเอง
ประโยชน์ ของบทเรียนสํ าเร็จรูป
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีดีนนั ย่อมเป็ นทียอมรับจากนักการศึกษาว่ามีคุณค่าต่อการเรี ยนการ
สอนยิงนัก สมควรทีจะได้รับการสนับสนุนให้มีการนํามาใช้ในวงการศึกษากันอย่างกว้างขวาง แต่
อย่างไรก็ตาม ก็อาจจะมีขอ้ จํากัดบ้างในบางเรื องหรื อบางสถานการณ์ ซึงถ้าเราศึกษากันอย่าง
จริ งจังแล้ว ก็จะพบว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทุกแบบ มีคุณค่าทางการศึกษามากมาย นอกจากนียัง
สามารถช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาในด้านต่าง ๆได้อีกด้วย ซึงมีนกั การศึกษาและผูท้ ีศึกษางานวิจยั
เกียวกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ดังนี
สันทัด ภิบาลสุ ข และพิมพ์ใจ ภิบาลสุ ข ( 191-192) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปต่อการเรี ยนการสอน ดังนี
. ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
. ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองไปตามความสามารถของตน
. ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยนของตนมากขึนเพราะทราบความก้าวหน้า
ของตน
. ผูเ้ รี ยนทีขาดเรี ยนมีโอกาสช่วยตนเองให้ตามผูอ้ ืนทัน
. ผูเ้ รี ยนอาจใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปทบทวนความรู ้ หรื อใช้เป็ นเครื องช่วยสรุ ป
แทนครู 
. ประโยชน์ต่อผูส้ อน
. ใช้เป็ นสื อการสอนสําหรับการสอนวิธีอืน ๆได้
. ช่วยแบ่งเบาภาระครู ในการสอน หรื อวิชาพืนฐานทําให้ครู มีเวลาสร้างสรรค์งาน
. ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารการศึกษา
. ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
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. ช่วยแก้ปัญหาโรงเรี ยนเล็ก ๆ ในชนบททีมีจาํ นวนผูเ้ รี ยนน้อย จนไม่สามารถ
จัดหาครู ผสู ้ อนได้ หรื อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ในกรณี ทีผูเ้ รี ยนเลือกเรี ยนบางวิชา
จํานวนน้อยเกินไป
. ทําให้สามารถเพิมจํานวนรายวิชาให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนได้มากขึน
 - ) และสุวิทย์
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (
194-195) บุญเกือ ควรหาเวช (
มูลคํา ( : 41) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของบทเรี ยนสําเร็จรู ปไว้ในทํานองเดียวกัน ดังนี
. ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความสามารถของตนและความสนใจ
. ช่วยให้ครู ทาํ งานน้อยลง ทําให้ครู มีโอกาสผลิตสื อและดูแลนักเรี ยนมากขึน
. ผูเ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน
. สนองความสามารถและความแตกต่างของบุคคล
. เป็ นการแก้ปัญหาและวิกฤตการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบนั
. แก้ปัญหาการขาดแคลนครู หรื อครู ไม่ครบชันเรี ยน
. เป็ นการเพาะนิสยั ความรับผิดชอบให้เกิดขึนกับตัวผูเ้ รี ยน
. ผูเ้ รี ยนทีขาดโอกาสช่วยตนเองให้ทนั ตามผูอ้ ืนได้ทนั
นุตประวีณ์ประไพพิศ (  - ) ได้กล่าวถึงคุณค่าของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป 
ไว้ดงั นี คือ 
. ส่ งเสริ มให้การเรี ยนมีประสิ ทธิภาพมากขึน เพราะบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีนํามาใช้
จะต้องผ่านกระบวนการทดสอบประสิ ทธิ ภาพมากมายหลายขันตอน
. นักเรี ยนมีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง และดําเนินการเรี ยนไปตามความสามารถ
ของตนคล้ายกับได้มีโอกาสเรี ยนกับครู แบบตัวต่อตัว
. ช่วยแก้ปัญหาให้ผเู ้ รี ยนทีไม่มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรี ยนในสถานศึกษาได้ใช้
ศึกษาด้วยตนเองไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานทีใด
. ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปนันใช้หลักจิตวิทยาเข้าช่วย ทําให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้
โดยไม่เบือหน่าย เพราะมีการเสริ มแรงในบทเรี ยนอยูต่ ลอดเวลา
. ช่วยเสริ มการเรี ยนรู ้ในกรณี ทีผูเ้ รี ยนมีสติปัญญาตํา หรื อผูท้ ีขาดเรี ยนให้เรี ยน
ทันเพือนได้
. การถ่ายทอดเนือหาทีเริ มจากง่ายไปยาก ทําให้ผเู ้ รี ยนทุกระดับสามารถศึกษา
เนือหาบทเรี ยนได้ง่ายขึน 
. ช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยน เพราะมีการเร้าให้ตอบ และถึงแม้จะตอบผิดก็ไม่มี
ผูใ้ ดเยาะเย้ย และเมือตอบผิดแล้วสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดได้ทนั ที
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. ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู เพราะครู คนเดียวสามารถคุมผูเ้ รี ยนให้เรี ยน
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปได้คราวละหลายสิ บคน
. สนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กทีเรี ยนช้ามีเวลาศึกษา
มากขึน และเด็กทีเรี ยนเร็ วก็ใช้เวลาศึกษาน้อย มีโอกาสใช้เวลาทีเหลือไปทํางานอืน โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลารอเพือน
. เป็ นการทุ่มเทเวลาในการสอนบทเรี ยนหนึงๆ เพราะผลจากการวิจยั หลาย
ฉบับพบว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปสามารถสอนเนือหาได้มากเท่ากับวิธีสอนแบบอืนโดยใช้เวลาน้อยกว่า
. จากการให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปจะทําให้ครู มีเวลาศึกษาถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยนได้มากและง่ายขึน นอกจากนีครู ยงั มีเวลาในการเตรี ยมบทเรี ยน
อืน ๆ ทีจะใช้สอนต่อไปอีก
. ช่วยแก้ปัญหาในด้านการลดรายจ่ายในการใช้สือการเรี ยนอืน
เพราะบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปสามารถผลิตขึนใช้จาํ นวนมาก ๆ ในต้นทุนทีตํากว่า
. เป็ นการปลูกฝังความมีประชาธิปไตยแก่นกั เรี ยน เพราะการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ผูเ้ รี ยนจะต้องมีคารวะธรรม คือ ไม่แอบดูคาํ ตอบก่อน มีสามัคคีธรรม คือ ผูเ้ รี ยน
ไม่เกิดการแก่งแย่งกันทางการเรี ยน เพราะแต่ละคนก็จะเรี ยนไปตามความสามารถของตนเอง และมี
ปัญญาธรรมเพราะเมือผูเ้ รี ยนได้ศึกษาเนือหาจากบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแล้ว ก็จะเกิดการเรี ยนรู ้จากการ
ตอบสนองด้วยตนเองได้
สรุ ปได้วา่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีประโยชน์ ดังนีคือ ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนด้วยตนเอง และ
ดําเนินไปตามความสามารถของตน ช่วยให้ครู ทาํ งานน้อยลง ทําให้ครู มีเวลาในการเตรี ยมบทเรี ยน
อืน ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดของตนได้ทนั ที สนองความสามารถ และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นหาความรู ้เพิมเติม หรื อ
ทบทวนบทเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนทีขาดเรี ยนมีโอกาสช่วยตนเองให้ตามผูอ้ ืนให้ทนั ได้ และครู มี
โอกาสให้ความสนใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลได้มากขึน
ข้ อจํากัดของบทเรียนสํ าเร็จรู ป
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปจะมีประโยชน์และมีคุณค่าตอการศึกษาอย่างมากมายหลายประการก็
 380)
ตาม แต่กย็ งั มีขอ้ จํากัดบางประการเกียวกับสื อชนิดนี ดังที ทิศนา แขมมณี (
: 42) ได้กล่าวถึงข้อจํากัดของ
บุญเกือ ควรหาเวช ( : ) และนุตประวีณ์ ประไพพิศ (
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปไว้ สามารถสรุ ปได้ดงั นี
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเหมาะสําหรับเนือหาบางวิชาทีเป็ นข้อเท็จจริ งหรื อความรู ้
พืนฐานมากกว่าเนือหาวิชาทีต้องการแสดงความคิดเห็นหรื อความคิดริ เริ ม หรื อความคิดสร้างสรรค์
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. มีส่วนทําให้ผเู ้ รี ยนขาดทักษะในการเขียนหนังสื อ เพราะผูเ้ รี ยนจะเขียนเฉพาะ
คําตอบเป็ นบางคําเท่านัน
. ผูเ้ รี ยนทีเรี ยนเก่งอาจเกิดความเบือหน่าย เพราะไม่มีสิงท้าทายภายนอก
. ผูเ้ รี ยนขาดการติดต่อซึงกันและกัน เพราะต้องการทํางานด้วยตนเอง ขาดการ
ปรึ กษาและอภิปรายร่ วมกัน
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปไม่อาจใช้แทนครู ได้อย่างสิ นเชิง เพราะผูเ้ รี ยนยังต้องการคํา
ชีแจงแนะนําจากครู อยู่ จึงเป็ นได้เพียงผูช้ ่วยครู เท่านัน
. การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปต้องใช้ผทู ้ ีมีความสามารถและต้องการเวลาในการ
สร้างและการทดสอบภาคสนาม บางแห่งอาจทําไม่ได้เพราะขาดบุคลากรและเวลาไม่อาํ นวย
จากการศึกษาข้อจํากัดของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป จะพบว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
เหมาะ
สําหรับเนือหาทีเป็ นความจริ งหรื อความรู ้พนฐาน
ื
ไม่อาจใช้แทนครู ได้อย่างสิ นเชิง ผูเ้ รี ยนขาด
ทักษะการเขียนหนังสื อ ผูเ้ รี ยนขาดการสื อสารติดต่อกันและกัน
แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้ องกับบทเรียนสํ าเร็จรู ป
หลักการและทฤษฎีทีมาจากจิตวิทยาการเรี ยนการสอน
ซึงนํามาสู่การผลิตบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา มีดงั นี
. ทฤษฎีของธอร์ นไดค์
ธอร์นไดค์ (Thorndike 1814 - 1949 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี
: 51 – 54)
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ทีมีชือเสี ยงคนหนึง ได้เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดทฤษฎีแห่งการเรี ยนรู ้
ซึงเป็ นทียอมรับกันอย่างแพร่ หลาย ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของธอร์นไดค์มีชือว่า ทฤษฎีสมั พันธ์ต่อเนือง
(Connectionism Theory) หรื อ S-R Bond Theory ซึงเป็ นทฤษฎีทีว่าด้วยการวางเงือนไขแล้วให้การ
เสริ มแรงจากทฤษฎีนีเขาได้เสนอกฎการเรี ยนรู ้ทีสําคัญขึนมา กฎ ซึงเราสามารถนํามาใช้ในการสร้าง
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป คือ
. กฎแห่ งการฝึ กหัดหรื อกระทําซํา (The Law of Exercise or Repetition) ซึง
กล่าวว่า ยิงมีการตอบสนองต่อสิ งเร้ามากครังหรื อบ่อยครังเท่าใด การเรี ยนรู ้นนก็
ั จะอยูไ่ ด้นานคงทน
และถ้าหากว่าไม่ได้สิงเร้าและการสนองตอบ การเรี ยนรู ้นนก็
ั จะค่อยหายไป จากฎแห่ งการฝึ กหรื อ
กระทําซํา ผูส้ ร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปโดยทัวไปเชือว่าผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้ ก็โดยทําการฝึ กใน
บทเรี ยนนัน หรื อทําซํา ๆ ในบทเรี ยนนันเพือให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว สร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปอาจ
สร้างแนวการคิดเพือตอบปัญหาในปัญหาเดียวกันนันได้หลายแนว เพือให้ผเู ้ รี ยนมีแนวคิดกว้างขวาง
และช่วยเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ยําการเรี ยนรู ้ให้เกิดความมันใจ และแน่ใจยิงขึน นอกจากเป็ นการยํา
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ความรู ้ดงั กล่าวแล้ว กฎแห่ งการฝึ กหรื อการกระทําซํา ๆ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะและความ
ชํานาญในการแก้ปัญหา
. กฎแห่ งผล The Law of Effect) การเรี ยนรู ้จะเกิดขึนกับผูเ้ รี ยนได้ถา้ สิ งเร้า
และการตอบสนองทีเกิดปฏิสมั พันธ์แล้วสร้างสภาพความพึงพอใจ
หรื อพูดอีกนัยหนึงก็คือการ
สนองตอบจะเพิมแรงขับภายในถ้าหากเกิดความพึงพอใจ และแรงขับเพือการสนองตอบจะลดลง
เมือเกิดความไม่พึงพอใจ ธอร์นไดค์กล่าวถึงสิ งเร้าและการสนองตอบว่า สิ งเร้าและการสนองตอบ
จะเชือมโยงกันได้ ถ้าสามารถสร้างสภาพน่าพึงพอใจแก่ผเู ้ รี ยน โดยทีผูเ้ รี ยนเกิดความมันใจและ
แน่ใจว่าการสนองตอบหรื อพฤติกรรมทีตนแสดงออกนันถูกต้อง สภาพการณ์ดงั กล่าวนีเกิดขึนมา
ได้ถา้ หากมีการเสริ มแรง (Reinforcement) หรื อให้รางวัล ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปนันการ
เสริ มแรงก็คือการให้ผเู ้ รี ยนได้สนองตอบต่อสิ งเร้าหรื อได้ตอบคําถามสําหรับกฎแห่งผลนี ต้องให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสตอบถูกมากทีสุ ด เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพอใจทีจะเรี ยน และเพือเป็ นการเพิมแรง
ขับเพือ การตอบสนองขันต่อไป หรื อเพือสร้างสถานการณ์ให้สิงเร้าและการสนองตอบของผูเ้ รี ยน
มีความสัมพันธ์หรื อเชือมโยงกัน
. กฎแห่ งความพร้อม (The Law of Readiness) ธอร์นไดค์ กล่าวว่าในสภาวการณ์
จัดการเรี ยนการสอนนัน ถ้าสามารถจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพร้อมทีจะเรี ยนแล้ว การจัดการเรี ยนการ
สอนนันก็จะบังเกิดผลดี หรื อการเรี ยนการสอนจะบังเกิดผลดีและเป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพนัน
จะต้องมีสิงกระตุน้ หรื อสิ งเร้าให้ผเู ้ รี ยนสนใจทีจะเรี ยนหรื อติดตามบทเรี ยนโดยตลอดในเชิงจิตวิทยา
คือ แรงขับทีจะเพิมพลังให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาเพือแสดงพฤติกรรมหรื อเป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ยนการสอน คาร์เพนเตอร์ และฟิ ลเมอร์ (Carpenter and Fillmer 1967 : 192, อ้างถึงใน กมลา
สุ ริยพงศ์ประไพ.
: ) ได้ศึกษากฎแห่งการฝึ กฝนและทําการวิจยั เปรี ยบเทียบระหว่างผลการ
เรี ยนด้วยการใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปประกอบเครื องสอนกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปประเภทตํารา ทดลองสอน
วิชาพีชคณิ ตกับนักเรี ยนเกรด ใช้เวลาสอนติดต่อกัน สัปดาห์ โดยใช้นกั เรี ยน กลุ่ม กลุ่มละ คน
กลุ่มหนึงเรี ยนประเภทตําราและให้เรี ยนรวมห้องเรี ยนเดียวกัน
เสร็ จแล้วทําการทดสอบจากข้อ
ทดสอบ
ข้อ ผลปรากฏว่าทังสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ผูว้ ิจยั สรุ ปว่าการ
เรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปทังการสอนใช้เครื องสอนและใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปตํารา ผล
ไม่แตกต่างกัน นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เนือหามากพอสมควร


. ทฤษฎีของสกินเนอร์
สมโภชน์ เอียมสุ ภาษิต ( : ) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรี ยนรู ้การวางเงือนไข
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แบบการกระทํา (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ไว้ดงั นี สกินเนอร์ (Skinner) เป็ นนัก
การศึกษาและนักจิตวิทยาทีมีชือเสี ยงชาวอเมริ กนั ได้ศึกษา ค้นคว้า และทดลองทฤษฎี
จนเป็ น
ทียอมรับกันอย่างแพร่ หลาย สกินเนอร์ได้สร้างเครื องมือช่วยสอนทีเรี ยกว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปหรื อ
บทเรี ยนโปรแกรมขึน เพือช่วยในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในประเทศสหรัฐอเมริ กาและช่วย
เสริ มประสิ ทธิภาพทังด้านตัวครู ผสู ้ อน และระบบการเรี ยนการสอนให้ได้ผลดียงขึ
ิ น หลังจากการ
เรี ยนรู ้ของทฤษฎีการวางเงือนไขแบบกระทํา (Operant Conditioning) เน้นการกระทําของผูร้ ับการ
ทดลองหรื อผูท้ ีเรี ยนรู ้มากกว่าสิ งเร้าทีผูท้ ดลอง หรื อผูส้ อนกําหนดเมือผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้แล้วจึงเสริ มแรง (Reinforce) พฤติกรรมนันๆ ทันที เพือให้เรี ยนรู ้วา่ พฤติกรรมทีแสดงออก
นันเป็ นพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ หรื อกล่าวอีกอย่างหนึงว่า ทฤษฎีการเรี ยนรู ้การวางเงือนไขแบบอาการ
กระทํานัน พฤติกรรมหรื อการตอบสนองจะต้องขึนอยูก่ บั การเสริ มแรง (Reinforcement) ซึงมี
สาระสําคัญ ดังต่อไปนี
. เงือนไขการตอบสนองพฤติกรรมทีสําคัญทีสุ ดของมนุษย์นนั ประกอบด้วยการ
สนองตอบต่อสิ งต่าง ๆ ทีแสดงออกไป การสนองตอบเหล่านันถือได้วา่ เป็ นส่ วนหนึงของความรู ้
และทักษะพืนฐานการเรี ยนรู ้เท่ากับการเปลียนแปลงอัตราการสนองตอบ (ให้มากขึนหรื อน้อยลง)
การเปลียนแปลงเช่นนีจะทําได้ดว้ ยการให้การเสริ มแรง หรื องดการเสริ มแรง
. การเสริ มแรง (Reinforcement) เมืออินทรี ยม์ ีการตอบสนอง ผูฝ้ ึ กสามารถทีจะ
ให้สิงเร้าบางอย่าง ซึงอาจจะทําให้อตั ราการตอบสนองเปลียนแปลงหรื อไม่เปลียนแปลงก็ได้ ถ้าสิ ง
เร้าอันใดสามารถทําให้อตั ราการสนองตอบเปลียนแปลง เราเรี ยกสิ งเร้านันว่า
การเสริ มแรง
(Reinforce) ในด้านการเรี ยนการสอนตัวเสริ มแรงทีสําคัญทีสุ ดคือ การรู ้ผล (Knowledge of Result)
ในบทเรี ยนสําเร็ จรู ป นําหลักการเสริ มแรงนีมาใช้โดยการให้มีการเฉลยคําถามในแต่ละกรอบไว้ให้
ผูเ้ รี ยนได้ทราบผลทันที
. คะแนนผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนกับคะแนนเจตคติของผูเ้ รี ยนกลุ่มทีเรี ยน โดย
ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
การเสริ มกําลังใจ เป็ นการทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความภาคภูมิใจทีตนทําอะไรถูกต้องเหมาะสมแล้วได้รับคํา
ชมเชย การเสริ มกําลังใจจึงเป็ นสิ งทีสําคัญ ขณะทีกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปดําเนินไปนัน ครู ควรเสริ มกําลังใจเด็กเป็ นระยะ ๆ นักจิตวิทยาเสนอแนะว่าการเสริ ม
กําลังใจในทางบวกจะเป็ นสื อช่วยให้นกั เรี ยนทราบว่า สิ งทีตนแสดงออกไปนันถูกต้องและช่วยทํา
ให้ผเู ้ รี ยนมีทศั นคติทีดีตอ้ งการเรี ยนมากยิงขึน และนอกจากนียังช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี ผลการ
เรี ยนรู ้ทางด้านการเรี ยนดีขนอี
ึ กด้วย
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. ทฤษฎีการสร้ างแรงจูงใจของมาสโลว์
มาสโลว์ (Maslow 1962 : 12 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี .
: ) นักจิตวิทยา
และนักการศึกษาคนสําคัญของโลก เจ้าของทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมานุษยนิยม (Humanism) เขาได้
กล่าวเน้นถึงการสร้างบรรยากาศทีสนองตอบความสนใจของนักเรี ยน โดยการจัดประสบการณ์ให้
นักเรี ยนได้ลิมรสความสําเร็ จในสิ งทีเรี ยนเป็ นเบืองต้นทุกคน ซึงจะนําไปสู่ความสําเร็ จในระดับสูง
ต่อไป มาสโลว์ มีแนวคิดอยู่ ประการใหญ่ ๆ คือ
. แรงจูงใจ (Motivation) ซึงเกิดจากความต้องการอันจะไปกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
แสดงพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิให้บรรลุการตอบสนองความต้องการจบครบถ้วน
. ความต้องการมนุษย์จะมีความต้องการอยู่ ขัน คือ ความต้องการทางความ
มันคงปลอดภัย ความต้องการความรักความอบอุ่น ความต้องการการยอมรับของหมู่คณะ ความ
ต้องการเกียรติยศชือเสี ยง และขันสุ ดท้ายก็คือความต้องการประสบความสําเร็ จในการเป็ นมนุษย์ที
สมบูรณ์ จากทฤษฎีของมาสโลว์ทีได้ถูกนํามาใช้ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป คือให้นกั เรี ยนเรี ยน
จากสิ งทีรู ้ไปหาสิ งทียังไม่รู้ เริ มจากสิ งทีง่ายไปหายากซึงเป็ นเหตุให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จใน
การเรี ยนไม่เกิดการเบือหน่ายและจะนําไปสู่ ความสําเร็ จในระดับสู งต่อไป
. ทฤษฎีความพร้ อมของบรู นเนอร์
บรู นเนอร์ (Bruner
: – , อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี
: – )
นักจิตวิทยาและนักการศึกษากลุ่มปัญญานิยม ผูท้ ีได้สร้างสรรค์ทฤษฎีการเรี ยนรู ้โดยการค้นพบ
เขาได้เน้นการสอนให้ตรงกับความพร้อมของผูเ้ รี ยน ซึงได้แบ่งความพร้อมไว้ ลักษณะ คือ
. ความพร้อมทีจะเรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทํา เช่น ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง ได้เห็นด้วย
ตนเอง จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
. ความพร้อมทีจะเรี ยนรู ้จากการสังเกต ซึงจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถสร้างภาพ
ขึนมาในจิตสํานึกอันทําให้เกิดการเรี ยนรู ้
. ความพร้อมทีจะเรี ยนรู ้โดยการใช้สือความหมายทางสัญลักษณ์ โดยเริ มจากการ
เรี ยนรู ้จากของจริ ง ไปหาภาพ และไปหาสัญลักษณ์เป็ นลําดับสุ ดท้าย
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ทีมีลกั ษณะทีผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมทีหลากหลายด้วยตนเอง
จะสอดคล้องกับหลักการเรี ยนรู ้ของบรู นเนอร์
จากทีกล่าวมา จะเห็นได้วา่ มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีทีเกียวกับบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป ไว้หลายวิธี ซึงผูว้ ิจยั เลือกใช้ในการวิจยั ได้แก่ ทฤษฎีของธอร์นไดค์ ทฤษฎีของสกินเนอร์

53
ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของมาสโลว์ และทฤษฎีความพร้อมของบรู นเนอร์ เพือนํามาสร้างบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา

. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สื บเนืองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ระหว่าง พ.ศ.
–
ทีพระองค์ทรงเสนอแนะแนวทางออกของปัญหาที
เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยใช้ชือ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึงนําไปสู่การตีความทีหลากหลายทังจาก
นักวิชาการและผูเ้ ชียวชาญต่าง ๆในสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติจึงได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิจากหลายสาขาวิชามาร่ วมประมวล และกลันกรองพระราชดํารัส
อืน ๆ ทีเกียวข้องและเรี ยบเรี ยงขึนเป็ น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึงพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุ ณาปรับปรุ งแก้ไข และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นาํ ไปเผยแพร่
เมือวันที 29 พฤศจิกายน 2542 เพือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของทุกฝ่ าย และประชาชนโดยทัวไป
3.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชีถึงการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทังในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้
ดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นทีจะต้องมีระบบ
ภูมิคุม้ กันในตัวทีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลียนแปลงทังภายนอกและ
ภายใน ทังนีจะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง ในการนําวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขันตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพืนฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสาํ นึกใน
คุณธรรม ความซือสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ทีเหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปั ญญาและความรอบคอบเพือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็ วและกว้างขวาง ทังด้านวัตถุ สังคม สิ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ น
อย่างดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2550 : 4-5)
สรุ ปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย หลักการพิจารณาอยูด่ ว้ ยกัน
ส่ วน ดังนี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ 2548 : 4-5)
. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาทีชีแนะแนวทางการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนในทางที
ควรจะเป็ น โดยมีพนฐานมาจากวิ
ื
ถีชีวิตดังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
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ตลอดเวลาและเป็ นการมองโลกเชิงระบบทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจาก
ภัย และวิกฤติเพือความมันคงและความยังยืนของการพัฒนา
. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิตนได้ใน
ทุกระดับโดยเน้นการปฏิบตั ิ บนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขันตอน
. คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี
. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีทีไม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน เช่น การผลิตและการบริ โภคทีอยูใ่ นระดับพอประมาณ
. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกียวกับระดับของความพอเพียงนัน
จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเกียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลทีคาดว่าจะ
เกิดขึนจากการกระทํานัน ๆ อย่างรอบคอบ
. การมีภูมิคุม้ กันทีดีในตนเอง หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลียนแปลงด้านต่าง ๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตทังใกล้และไกล
. เงือนไข การตัดสิ นใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับพอเพียงนัน
ต้องอาศัยทังความรอบคอบทีจะนําความรู ้เหล่านันมาพิจารณาให้เชือมโยงกัน
เพือประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขันปฏิบตั ิ
. เงือนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้เกียวกับวิชาการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
อย่างรอบด้านมีความรอบคอบทีจะนําความรู ้เหล่านันมาพิจารณาให้เชือมโยงกัน เพือประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขันปฏิบตั ิ
. เงือนไขคุณธรรม ทีจะต้องเสริ มสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซือสัตย์ สุ จริ ต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตไม่โลภ
ไม่ตระหนี
. แนวทางปฏิบัติ / ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาทีสมดุลและยังยืน พร้อมรับต่อการเปลียนแปลงในทุกด้าน ทังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อม ความรู ้ และเทคโนโลยี

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนภูมิที

สรุ ปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุมีผล

เงือนไขความรู้
( รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง)



มีภูมคิ ุ้มกัน
เงือนไขคุณธรรม
(ซือสัตย์สุจริ ต อดทน เพียร มีสติ ปัญญา)
นําสู่ 

ในด้ านวัตถุ/ สังคม / สิงแวดล้อม / วัฒนธรรม
สมดุล / พร้ อมรับการเปลียนแปลง
ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548 : 4
3.2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิชาการ และบุคคลต่าง ๆ ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลาย ๆ ทัศนะดังต่อไปนี
สุ เมธ ตันติเวชกุล (2541: 298) ได้กล่าวถึงเรื องการดําเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ในระดับบุคคลนัน คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างไม่
เดือดร้อน มีความเป็ นอยูอ่ ย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพและทีสําคัญไม่หลงใหลไปตาม
กระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ ไม่พนั ธนาการอยูก่ บั สิ งใด หากกล่าวโดยสรุ ป คือ หันกลับมา
ยึดเส้นทางสายกลางในการดํารงชีวิต
จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงคือการดําเนินชีวิตตามทางสายกลางทีมุ่งให้เรารู ้จกั ตนเองและไม่กระทําตนไปตามกระแส
นิยมจนทําให้ตนเองและครอบครัวเดือดร้อน
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เสน่ห์ จามริ ก (2541) กล่าวว่า แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงเห็นว่าคนจําเป็ นต้องกิน
คนจําเป็ นต้องบริ โภค เพราะฉะนันพืนฐานทีสําคัญทีสุ ดของคนก็คือ การผลิต (Output) การผลิตจึง
เป็ นสิ งจําเป็ นและสําคัญทีสุ ด แนวความคิดนีจึงบอกว่าก่อนอืนต้องให้เกษตรกรผูผ้ ลิตตนเองให้ได้
ชุมชนต้องพึงตนเองให้ได้และท้ายทีสุ ดสังคมและประเทศจึงจะพึงตนเองได้ ไม่ปฏิเสธเรื องการค้า
หรื อการแลกเปลียนในตลาด แต่แนวคิดเห็นว่า หากเกษตรกรเน้นการเพาะปลูกพืชเชิงเดียวเพียง
เพราะมีจุดมุ่งหมายจะนําไปขายเพือเอาเงินไปแลกซือข้าวปลาอาหาร ฯลฯ มาบริ โภค ในไม่ชา้
เกษตรกรจะเป็ นหนีเป็ นสิ นหมดความเป็ นตัวของตัวเอง และแม้แต่จะรักษาสถาบันครอบครัวของ
ตัวเองเอาไว้มิให้แตกสลาย ก็ยากทีจะรักษาเอาไว้ได้ สาเหตุกเ็ ป็ นเพราะว่า ราคาปั จจัยการผลิต
พืชผล และสิ งจําเป็ นในการดํารงชีวิตของเกษตรกรถูกกําหนดจากกลไกลราคาทังหมดและเป็ นที
ค่อนข้างชัดเจนว่า
ราคาของปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มทีจะเพิมขึนเร็ วกว่าราคาของพืชผลของ
เกษตรกรทีนําออกสู่ตลาด นอกจากนีเป็ นเพราะว่าเกษตรกรก้าวเข้าสู่ขนตอนของการค้
ั
า การ
แลกเปลียนในตลาด โดยทียังไม่สามารถพึงตนเองได้ในเรื องของปากท้อง ในทางตรงกันข้าม หาก
เกษตรสามารถทําการผลิตข้าวปลาอาหาร เอาไว้กินในครอบครัวได้อย่างเพียงพอแล้ว เกษตรกรจะ
เป็ นฝ่ ายกําหนดต่อตลาดว่าจะนําผลผลิตส่ วนทีเหลือจากการบริ โภคอะไรบ้าง และในจํานวนเท่าใด
ออกขายในตลาด ผลผลิตส่ วนเกินทังหมดทีออกสู่ ตลาดคือ “กําไร” ของเกษตรกรเหล่านี โดยนัยนี
เกษตรกรจะกลายเป็ น “ผูก้ าํ หนด” หรื อ “ตัวกระทํา” (actor) ต่อตลาด ไม่ใช่ตลาดเป็ นตัวกําหนด
หรื อตัวกระทําต่อเกษตรกรดังทีเป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
การสร้างภูมิคุม้ กันในตัวทีดีโดยไม่เน้นผลกําไรจากการผลิต หรื อทําการค้ามากเกินไป
เป็ นองค์ประกอบหนึงในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําธุรกิจใด ๆ ควรเจริ ญเติบโตแบบ
ค่อยเป็ นค่อยไปบนพืนฐานทีมันคง เริ มจากตนเอง ครอบครัว แล้วจึงขยายสู่สงั คมทีใหญ่ขึน ซึงจาก
การทีได้พฒั นาองค์ความรู ้ และสังสมประสบการณ์มาอย่างต่อเนือง ไม่ทาํ ธุรกิจแบบก้าวกระโดดทํา
ให้เกิดหลักประกันทีดี ทีมันคงต่อไปในอนาคต
ประเวศ วะสี (2542 : 6) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการดํารงอยูแ่ ละ
ปฏิบตั ิตนโดยการยึดหลักทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุม้ กันเพือให้สามารถ
พึงตนเองโดยครอบคลุมทังด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตใจและวัฒนธรรม เป็ นแนวคิดอีกแนวทางหนึง
ทีนํามากอบกูภ้ าวะเศรษฐกิจตกตํา เป็ นการกลับคืนสู่ฐานเศรษฐกิจทีแท้จริ ง เพือสังคมไทยโดยรวม
จะได้สามารถก้าวหน้าไปข้างหน้าด้วยพืนฐานการพึงตนเองและการพึงพาอาศัยซึงกันและกัน
สมพร เทพสิ ทธา (2546 : 39) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ อยูเ่ หนือกว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึงเกียวกับ
วัตถุทีเป็ นรู ปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์สิน กําไร ไม่เกียวกับจิตใจซึงเป็ นนามธรรม แต่เศรษฐกิจพอเพียง

57
มีขอบเขตกว้างขวางกว่าเศรษฐกิจนายทุนหรื อเศรษฐกิจธุรกิจ เพราะครอบคลุมถึง 4 ด้าน คือ มิติ
ด้านเศรษฐกิจ มิติดา้ นจิตใจ มิติดา้ นสังคม และมิติดา้ นวัฒนธรรม ดังนี
. มิติดา้ นเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเศรษฐกิจแบบพออยูพ่ อกิน ให้มีความ
ขยันหมันเพียรประกอบสัมมาอาชีพ เพือให้พึงตนเองได้ ให้พน้ จากความยากจน ปฏิบตั ิตามทฤษฎี
ใหม่ตามแนวพระราชดําริ
. มิติดา้ นจิตใจ คือ เศรษฐกิจพอเพียงทีเน้นจิตใจทีรู ้จกั พอ คือ พอดี พอประมาณและ
พอใจในสิ งทีมี ยินดีในสิ งทีได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ มทีตัวเอง โดยสร้างรากฐานทาง
จิตใจทีมันคง โดยเริ มจากใจทีรู ้จกั พอ เป็ นการปฏิบตั ิตามทางสายกลาง
. มิติดา้ นสังคม คือ เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมทีมีความสุ ขสงบ มีเมตตา
เอืออาทรช่วยเหลือซึงกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมกัน เพือให้ทุกคน
อยูร่ ่ วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรี ยบกัน การมุ่งร้ายทําลายกัน
. มิติดา้ นวัฒนธรรม คือเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรื อวิถีชีวิตทีประหยัด
อดออมมีชีวิตเรี ยบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้ อ ฟุ่ มเฟื อย ไม่ตกเป็ นทางวัตถุนิยมและบริ โภคนิยม ซึงทําให้เกิดการ
เป็ นหนีสิ น เกิดการทุจริ ตคอรัปชัน เป็ นปัญหาสังคมทีร้ายแรง
ทิศนา แขมมณี (2546) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี
1. การพึงตนเอง คือ การทีบุคคลมีความรับผิดชอบในตนเอง รู ้จกั พึงพาตนเอง
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยไม่คอยแต่จะให้คนอืนช่วย หรื อคอยแต่จะรับความช่วยเหลือของผูอ้ ืน
2. การทํางานและการแก้ปัญหา คือ การลงมือปฏิบตั ิหรื อกระทําการต่างๆ ให้ประสบ
ผลสําเร็ จตามทีมุ่งหวัง ซึงจําเป็ นต้องอาศัยคุณสมบัติทีจําเป็ นต่างๆ เช่น ความขยัน อดทน ไม่ทอ้ ถอย
รวมทังทักษะการบริ หารจัดการ การต่อสู ก้ บั อุปสรรคต่างๆ และการแก้ปัญหาทีเกิดขึน นอกจากนัน
เมืองานทีทําสามารถขยายไปสู่การรวมกลุ่ม ก็จาํ เป็ นต้องมีทกั ษะการทํางานร่ วมกันด้วย
3. การแสวงหาความรู ้เพือใช้ในการทํางาน คือการศึกษาหาความรู ้ทีจําเป็ นต่อการ
ทํางานจากแหล่งความรู ้ต่างๆ ซึงอาจเป็ นบุคคล เอกสาร หรื ออืนๆ การทํางานโดยปราศจากความรู ้
หรื อการมีความรู ้แต่ไม่ลงมือทํา ย่อมให้ผลเช่นเดียวกัน คือ การไม่ประสบความสําเร็ จผูท้ ีจะประสบ
ความสําเร็ จ เกิดความก้าวหน้าในชีวติ การงาน ต้องอาศัยทังความรู ้และการปฏิบตั ิควบคู่กนั ไป
. การพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวติ คือ การหมันปรับปรุ งตนเองและสิ งทีตนเอง
กระทําให้ได้ผลดีขึน ซึงต้องอาศัยการรู ้จกั ประเมินตนเอง ประเมินผลงานประเมินวิธีการทํางาน
และการแสวงหาความรู ้เพิมเติมมาใช้ในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่างๆ ซึงจะส่ งผลให้การทํางาน
ครังต่อไปได้ผลดีขึน และชีวติ ก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปเรื อย ๆ
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สรุ ป คําว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักคิดในการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทีอยูบ่ นพืนฐานแห่งความพอดี หรื อทางสายกลาง นันคือความ
พอประมาณ ความเป็ นผูม้ ีเหตุมีผล และมีภูมิคุม้ กันในตัวทีดี ซึงจะต้องอาศัยความรอบรู ้ในหลัก
วิชาการ และการเป็ นผูม้ ีคุณธรรมในจิตใจ ซึงผูว้ จิ ยั ได้นาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ มาบูรณาการสอดแทรกในการจัดการเรี ยนการสอนในหน่วยการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การ และหน่วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้นกั เรี ยนได้นาํ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
. ความหมายของการบูรณาการ
นักการศึกษา ได้กล่าวถึงความหมายของการบูรณาการ ไว้ดงั นี
พระเทพเวที (
: 9) ให้ความหมายว่า การบูรณาการ คือการทําหน่วยย่อย ๆ ที
สัมพันธ์ อิงอาศัยกันเข้ามาร่ วมกันทําหน้าทีอย่างประสานกลมกลืน เป็ นองค์รวมหนึงเดียว
อมรรัตน์ สู นย์กลาง (
: 39) กล่าวว่า การบูรณาการ หมายถึง ลักษณะการ
ผสมผสานประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ให้มีความสัมพันธ์ เชื อมโยงรวมกันเป็ นหน่ วยเดี ยวกันอย่าง
สมดุล นําไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ทําให้สามารถดํารงชีวิตอย่างเป็ นสุ ข
ชาตรี สําราญ ( : 47) กล่าวว่า การบูรณาการ คือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ความรู ้
ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมในศาสตร์หรื สาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ มากกว่าหนึงสาระขึนไป
รวมเข้าด้วยกันภายใต้หัวข้อเรื อง เรื องราว โครงงานหรื อกิ จกรรมเดี ยวกัน เพือแก้ปัญหา หรื อ
แสวงหาความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื องใดเรื องหนึง
สุ มิตร คุณานุกร (อ้างถึงในสันต์ บํารุ งธรรม
: 90) กล่าว่า บูรณาการ หมายถึง
การทําให้สมบูรณ์และการทําให้เต็ม
เปลือง ณ นคร (อ้างถึงในสันต์ บํารุ งธรรม
: ) กล่าวว่า บูรณาการ ตรงกับ
Integrate , Integration ซี งราชบัณฑิตยสถานเคยใช้ว่า รวมหน่ วย (Integrate) ตามรู ปศัพท์ บูรณ
(เต็ม) รวมกับอาการ (ความเป็ นไป ท่าทาง กิริยา) มีความหมายว่า ความเป็ นไปอย่างเต็ม ความเต็ม
ซึงเป็ นความหมายเดียวกับ Integrate คือการนําเอาส่ วนต่าง ๆ รวมกันเข้าเป็ นสิ งเดียวกัน เต็มรู ป
ในทางการศึกษา
จากความหมายดังกล่าวสรุ ปได้ว่า การบูรณาการ หมายถึง การจัดประสบการณ์ การ
เรี ยนรู ้ ให้มีความสมบูรณ์ หรื อให้เต็ม เพือพัฒนาทักษะในการเรี ยนรู ้ ให้สัมพันธ์เป็ นสิ งเดี ยวกัน
ส่ วนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ หมายถึงการจัดการเรี ยนการสอนทีเชือมโยงเนื อหาสาระและ
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ทักษะวิธีการหลายอย่างเข้าด้วยกัน โดยจัดกิ จกรรมเพือให้ผูเ้ รี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
และเกิดการเรี ยนรู ้โดยองค์รวมทังด้านพุทธพิสยั ทักษะพิสยั และจิตพิสยั
. จุดมุ่งหมายของการบูรณาการ
สิ ริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ ( ข : 26 – 27) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการบูรณาการ
หลักสู ตรและการสอนแบบบูรณาการ ดังนี
. เพือให้นกั เรี ยนเกิดความตระหนักว่า การเรี ยนรู ้ทุกสิ งมีความสัมพันธ์ซึงกันและ
กัน ในชีวิตคนเรา ทุกสิ งทุกอย่างจะเกียวข้องกันอยูเ่ สมอ หลักสู ตรบูรณาการจะมีความสัมพันธ์กบั
ชีวิตของนักเรี ยนมากกว่า และนักเรี ยนจะเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนมากกว่าหลักสูตรแบบเดิม
. เพื อให้ นัก เรี ย นเป็ นผูส้ ามารถแก้ปั ญ หาได้ด้ว ยตนเอง ซึ งในการแก้ปั ญ หา
นักเรี ยนจะต้องอาศัยความรู ้จากหลายสาขาวิชาในเวลาเดียวกัน
. เพื อให้ นัก เรี ย นได้มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ยนรู ้ โ ดยตรงอย่ า งมี จุ ด หมาย และมี
ความหมาย นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรี ยนการสอน
และช่วยสร้างความเข้าใจให้นกั เรี ยนอย่างลึกซึง
. เพือตอบสนองความสนใจของนักเรี ยนแต่ละคน โดยการเรี ยนรู ้ ตามเอกัตภาพ
ออกแบบกิจกรรมให้นกั เรี ยนเรี ยนอย่างสนุกสนานและบรรลุผลในการเรี ยนมากขึน
. มีการถ่ายโอนและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเนื อหาสาระ ความคิด ทักษะและ
เจตคติ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความคิดรวบยอดทีเรี ยนได้อย่างลึกซึ ง เป็ นระบบ และถ่ายโอนความ
เข้าใจจากเรื องหนึงไปสู่ อีกเรื องหนึงได้ดี
. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทีจะทํางานร่ วมกัน ให้นกั เรี ยนรู ้สึกปลอดภัย มีความพึงพอใจ
มีความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ งของหมู่คณะและยอมรั บผูอ้ ืน เต็มใจทีจะทํางานร่ วมกับกลุ่มและเป็ น
สมาชิกทีดีของกลุ่ม
. ช่ ว ยพัฒ นาค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มาตรฐานการทํา งาน วิ นัย ในตนเอง
ส่ งเสริ มความสามารถในการทํางาน และการควบคุมอารมณ์ของผูเ้ รี ยน
. ช่วยส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี
ไปพร้อม ๆ กับความรู ้เนือหาสาระ อีกทังให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในสังคม
จุดมุ่งหมายในการบูรณาการหลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการ ต้องการให้นกั เรี ยน
ตระหนักว่าทุกอย่างในโลกมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน การจัดการเรี ยนการสอนเน้นให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้และนําความรู ้ไปแก้ปัญหาในชี วิตจริ ง การแก้ปัญหาหนึ ง ๆ ต้องมองความเกียวข้องเป็ น
องค์รวม จึ งต้องใช้ความรู ้หลาย ๆ สาขามาโยงสัมพันธ์กนั จึงจะแก้ปัญหาได้ดี ดังนันการสอน
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แบบบูรณาการจึ งเป็ นสิ งจําเป็ น ทีจะต้องฝึ กให้นักเรี ยนเกิ ดทักษะมีความคิดเป็ นระบบเพือการ
ดําเนินชีวิตทีเป็ นสุ ข
. ระดับการบูรณาการ
การบูรณาการในการเรี ยนการสอนสามารถดําเนิ นการได้ในหลายลักษณะ
ดังที
สมพงษ์ พละสู รย์ (
: - ) ฐิติศกั ดิ ศรี อาํ ไพ (
: ) และจุรีรัตน์ แผลงศร (
: ) ได้จาํ แนกระดับบูรณาการการเรี ยนการสอนดังนี
. ระดับวิชา เป็ นการบูรณาการโดยการนํา ความรู ้ต่าง ๆ มารวมกัน ทําให้เกิ ดเป็ น
ความสมบูรณ์ ต ามรายวิช าต่ า ง ๆ เช่ น “คณิ ตศาสตร์ ” เกิ ด จากการบู ร ณาการเลขคณิ ต พีชคณิ ต
เรขาคณิ ต สถิติ เข้าด้วยกัน เป็ นต้น
. ระดับกลุ่มประสบการณ์ เป็ นการบูรณาการมวลประสบการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
แล้วเรี ยกเป็ นกลุ่มประสบการณ์ เช่ น หลักสู ตรประถมศึ กษา พ.ศ.
มี กลุ่มประสบการณ์
โดยเอาตัวผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง แต่ละกลุ่มประสบการณ์มุ่งหวังสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ แก่ผเู ้ รี ยน
. ระดับ แผนการสอนและสื อการเรี ย นเป็ นการบู ร ณาการจุ ด ประสงค์ ความคิ ด
รวบยอดและเนื อหาจากกลุ่ ม ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ เข้า ด้ว ยกัน ในการเขี ย นแผนการสอน แล้ว
จัด ลําดับกิ จกรรมต่ า ง ๆ ให้เหมาะสมเพือให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ยนรู ้ และเปลี ยนแปลงพฤติ กรรม
ตามทีหลักสู ตรต้องการซึ งจะต้องจัดให้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิอยู่ในส่ วนสัดทีเหมาะสม จึง
จะเรี ย กว่ า การบู ร ณาการ เช่ น แผนการสอน เรื อง บ้า นที น่ า อยู่ จะมี ท ังส่ ว นที เป็ นความรู ้
ภาคปฏิบตั ิ การฝึ กนิสยั และการทํางาน อยูใ่ นแผนเดียวกันด้วยสัดส่ วนทีพอเหมาะพอดี
. ระดับการสอน เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีหลากหลาย คล้ายคลึงกับ
ชีวิตจริ ง กล่าวคือ ประกอบด้วยกิ จกรรมทีทําให้รู้ ทําให้จาํ ทําให้ปฏิบตั ิได้ ทําให้คิดเป็ น ทําให้มี
นิสยั ดีในสัดส่ วนทีพอเหมาะพอดี มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามทีหลักสูตรต้องการ
. ระดับการนําไปใช้ เป็ นการนําประสบการณ์ต่าง ๆ ทีได้รับการเรี ยนไปใช้ในชีวิต
จริ ง เพือให้ชีวิตมีความสุ ขตามอัตภาพ โดยสามารถนําความรู ้และประสบการณ์ต่าง ๆ มารวมกัน
แล้วทําให้เกิดประโยชน์ขึนมาได้ เรี ยกว่า เป็ นการบูรณาการขันนําไปใช้
จากการศึกษาระดับการบูรณาการ สรุ ปได้วา่ การบูรณาการการเรี ยนการสอน สามารถ
จําแนกได้หลายระดับ ได้แก่ การบูรณาการระดับวิชา ระดับกลุ่มประสบการณ์เป็ นการบูรณาการ
มวลประสบการณ์ ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ระดับแผนการสอนและสื อการเรี ยน ระดับการสอน และ
ระดับการนําไปใช้ ซึ งในการวิจยั เป็ นระดับวิชาทีผูว้ ิจยั เลือกใช้เป็ นระดับการนําไปใช้ ซึ งนักเรี ยน
สามารถนําประสบการณ์ความรู ้ต่าง ๆไปใช้ในชีวิตจริ งได้
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. ประเภทของการบูรณาการ
แนวทางในการจัดเนื อหาสาระและกิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ซึ ง
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา ( : 10, อ้างถึงใน อมรรัตน์ สู นย์กลาง
: )
จัดแบ่งประเภทไว้ ดังนี
. การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
แบบเชื อมโยงสัมพันธ์ภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เดียวกัน เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีมุ่งให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเชื อมโยงแนวคิด ทักษะและความคิดรวบยอดของเนื อหาสาระในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้กลุ่มใดกลุ่มหนึ ง การสอนแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เดียวกันมีใช้กนั มากใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษา รวมถึงสิ งต่าง ๆ ทีเกียวกับการรู ้หนังสื อหรื อการอ่านออก
เขียนได้ การบูรณาการดังกล่าว เป็ นกระบวนการพัฒนาความคิดจากการเชือมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
การฟั ง การดู การพูด การอ่านและการเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ ทีหลากหลาย การจัดการเรี ยนการ
สอนในลักษณะนี จะมี ผลทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างองค์ความรู ้ ทีจะนําไปสู่ ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี ยวกับสิ งแวดล้อมหรื อโลกรอบตัวได้ เช่ น มี ความรู ้ ในเรื องของหลักภาษาและการใช้ภาษา
ตลอดจนการใช้ได้ถูกต้องชัดเจนขึน เมือนักเรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนแล้ว จะได้ผลมากเมือ
ถึงขันทีผูเ้ รี ยนสร้างตําราขึนด้วยตัวเอง อ่านและประยุกต์สู่ การเขียนด้วยตนเอง การจัดการเรี ยน
การสอนทีแยกเป็ นส่ วน ๆ ขาดการสัมพันธ์เชือมโยงซึ งกันและกันในการเรี ยนการสอนแบบบูรณา
การนัน ครู และนักเรี ยนอาจช่วยกันพิจาณากําหนดหัวเรื อง (Theme) ทีจะเรี ยนและช่วยกันพิจารณา
เลือกหนังสื ออ่าน ซึงการเลือกหนังสื ออ่านเป็ นกิจกรรมทีสําคัญมากเพราะจะช่วยทําให้เกิดแนวคิด
ในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
. การบูรณาการระหว่ างกลุ่มสาระการเรียนรู้
การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หรื อเรี ยกว่าการบูรณาการแบบสหวิทยาการ
เป็ นการรวมศาสตร์ต่าง ๆ ภายใต้หวั ข้อเรื องเดียวกัน เป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ทีครอบคลุม
โดยใช้ทกั ษะ ความรู ้ ความเข้าใจในศาสตร์หรื อองค์ความรู ้ต่าง ๆ มากกว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ขนึ
ไป เพือการแก้ปัญหา หรื อแสวงหาความรู ้ความเข้าใจแนวคิด ในเรื องใดเรื องหนึงทีต้องการ ใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนจะนําความรู ้และ
ประสบการณ์พืนฐานเดิมของตนมาใช้ร่วมกัน ในการสร้างความสัมพันธ์เชือมโยงความรู ้ใหม่ต่าง ๆ
ซึงจะทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจในเรื องนัน ๆ และรู ้ถึงการทีจะต้องปรับเปลียนแนวคิด ความรู ้เดิมต่าง ๆ
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ไปสู่ ความรู ้หรื อแนวคิดใหม่ จุดเริ มต้นของการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้
อาจมีหลักเช่นเดียวกับการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คือ ครู และนักเรี ยน
ช่วยกันกําหนดหัวข้อเรื อง ช่วยกันสร้างเสริ มบรรยากาศของการเรี ยนรู ้มีการปรับเปลียนตารางสอน
เพือให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
หรื อการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการตามทีปฏิบตั ิได้จริ ง ครู ทีสอนในชันเดียวกันนันอาจร่ วมกันพิจารณากําหนดหัวข้อก่อนก็
ได้ การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จะช่วยในการเชือมโยงความคิดรวบยอดต่าง ๆ ได้
มากกว่าการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนสามารถเชือมโยงความคิดรวบยอดด้วย
วิธีการทีหลากหลาย เป็ นวิธีบูรณาการทีสมบูรณ์ทีสุ ดและในการสร้างเครื อข่ายความคิดรวบยอด
ภายใต้หวั ข้อเรื องทีกําหนดนี ควรวางแผนการจัดกิจกรรมและโครงงานต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันด้วย
จากทีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปประเภทของการบูรณาการได้วา่ มี ประการ คือ
การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ซึงใน
งานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ใช้การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
. ลักษณะของการบูรณาการ
สิ ริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546 ข : 26 – 30) ได้แบ่งลักษณะการบูรณาการ ไว้ วิธี
ดังนี
. การบูรณาการเชิงเนือหาสาระ
การบูรณาการเชิ งเนื อหาสาระ เป็ นการผสมผสานเชื อมโยงเนื อหาสาระหรื อองค์
ความรู ้ในลักษณะการหลอมรวมกัน โดยการตังเป็ นหน่ วย (Unit) หรื อหัวเรื อง(Theme) เนื อหา
สาระทีนํามาหลอมรวมกันจะมีลกั ษณะสัมพันธ์กนั หรื อคล้ายกัน แล้วเชือมโยงเป็ นเรื องเดียวกัน

. การบูรณาการเชิงวิธีการ
การบูรณาการเชิ งวิธีการเป็ นการผสมผสานวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เข้าในการสอน
โดยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที ใช้วิธีสอนหลาย ๆ วิธีใช้สือการเรี ยนการสอนแบบสื อ
ประสม ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมทีหลากหลายเพือให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ เช่น
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื องภูมิปัญญาไทยครู สามารถบูรณาการเชิงวิธีการด้วยการใช้เทคนิ ค
หรื อวิธีการต่าง ๆ ได้หลายวิธี ดังนี
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. การสนทนา ครู อ าจเริ มต้น การสอนด้ว ยการสนทนากับ นั ก เรี ยนเกี ยวกับ
ความสามารถของคนไทย ในการประดิ ษ ฐ์ง านฝี มื อด้า นต่ า ง ๆ ที นัก เรี ย นเห็ น ในท้องถิ นให้
นักเรี ยนยกตัวอย่างผลงานต่าง ๆ ทีเป็ นของคนไทย พร้อมทังบอกว่าเป็ นผลงานทางด้านใด
. การอภิปราย หลังจากทีครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกี ยวกับความสามารถ
และผลงานด้าน ๆ ของคนไทยแล้ว ให้นักเรี ยนร่ วมกันอภิ ปรายถึงความหมายของคําว่า ³ภูมิ
ปัญญาไทย´ และช่วยกันอภิปรายความสําคัญของภูมิปัญญาไทย การเผยแพร่ ผลงาน การสื บ
ทอดภูมิปัญญาไทย
. การใช้คาํ ถาม การใช้คาํ ถามเป็ นวิธีการทีครู นิยมใช้กนั มากและใช้ตลอดเวลา ไม่ว่า
ครู จะให้นักเรี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยวิธีการใดก็ตาม จะมีวิธีการใช้คาํ ถามแทรกอยู่เสมอโดยครู
อาจจะเป็ นผูใ้ ช้คาํ ถามหรื อนัก เรี ย นใช้คาํ ถามถามนัก เรี ย นด้ว ยกัน เองก็ไ ด้ เป็ นการสับเปลี ยน
บทบาทการพูด
. การบรรยาย ครู อาจบรรยายเสริ มความรู ้ให้ แก่นกั เรี ยนบ้าง ในกรณี ทีนักเรี ยนยัง
ได้ความรู ้ไม่ครบหรื อประเด็นทีนักเรี ยนยังไม่กล่าวถึง เช่น ภูมิปัญญาไทยด้านอืน ๆ หรื อตัวอย่าง
บุคคลทีได้รับการยกย่องว่าเป็ นผูส้ ื บทอดภูมิปัญญาไทยในด้านต่าง ๆ เป็ นต้น
. การค้น คว้า และการทํา งานกลุ่ ม ครู อ าจให้ นัก เรี ย นร่ ว มกัน ค้น คว้า เกี ยวกับ
ปั จจัยพืนฐานและผลกระทบจากภายนอกทีมีผลกระทบต่อภูมิปัญญาไทยตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ประเภทของภูมิปัญญาไทย ลักษณะของภูมิปัญญาไทยในท้องถินต่าง ๆ โดยให้ทาํ งานเป็ นกลุ่ม
เมือได้ขอ้ มูลมาแล้วให้นกั เรี ยนจัดการกับข้อมูลเพือเตรี ยมนําเสนอต่อไป
. การไปศึกษานอกห้องเรี ยน การไปศึกษานอกห้องเรี ยนอาจไปได้หลายลักษณะ
เช่น การไปค้นคว้าหาข้อมูลในห้องสมุด การไปสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ หรื อการไปค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้
อืน ๆ นอกโรงเรี ยนเกียวกับเรื องภูมิปัญญาไทย เพราะบางครังข้อมูลทีอยูน่ อกห้องเรี ยนมีมากกว่า
ในห้องเรี ยนและเพือให้นักเรี ยนได้รับความรู ้ และประสบการณ์ โดยตรงแล้วนําข้อมูลมาจัดการ
ต่อไป
. การนํ า เสนอข้อ มู ล เมื อนั ก เรี ยนวางแผนและจั ด การกั บ ข้อ มู ล เสร็ จ แล้ว
นักเรี ยนควรวางแผนการนําเสนอข้อมูล ซึ งนักเรี ยนสามารถนําเสนอได้หลายวิธี เช่น การรายงาน
ในรู ปแบบต่าง ๆ การจัดป้ ายนิ เทศ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครหรื อการเล่นเกมโชว์
แล้วแต่ความคิดของกลุ่มนักเรี ยน
. การบูรณาการความรู้ กบั กระบวนการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้ในอดีต ครู มกั เป็ นผูบ้ อกหรื อให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนโดยตรง นักเรี ยนเป็ น
ฝ่ ายรับสิ งทีครู หยิบยืนให้ แล้วแต่ความสามารถของนักเรี ยนว่าใครจะตักตวงได้เท่าไรและจะเหลือ
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เก็บ ไว้ไ ด้เ ท่ า ไร แต่ ปั จ จุ บ ัน มี แ นวความคิ ด เปลี ยนไปจากการเน้น ที องค์ค วามรู ้ ม าเป็ นเน้น ที
กระบวนการเรี ยนรู ้ เพือให้นักเรี ยนพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู ้ และการได้มาซึ งองค์ความรู ้ ที
ต้องการและกระบวนการเรี ยนรู ้จะเป็ นสิ งทีตกตะกอนติดตัวนักเรี ยนไว้ใช้ได้ตลอดไปเพราะสังคม
สมัยใหม่ มีสิงทีนักเรี ยนต้องเรี ยนรู ้มากมาย มีปัญหาทีสลับซับซ้อนมากขึน ครู ไม่สามารถตามไป
สอนได้ทุกที หรื อนักเรี ยนไม่สามารถมาถามครู ได้ทุกเรื องนักเรี ยนจึงจําเป็ นทีต้องแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการเรี ยนรู ้ทีมีขนตอนอยู
ั
ใ่ นใจ แต่สามารถยืดหยุน่ ได้ เช่น ต้องการให้
นักเรี ยนเรี ยนรู ้ เรื องพ่อขุนรามคําแหงมหาราชครู อาจแนะนําให้นักเรี ยนใช้กระบวนการแสวงหา
ความรู ้ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด ในการให้ได้มาซึ งความรู ้ใน
เรื องทีต้องการ ดังนี
กระบวนการแสวงหาความรู ้ ครู แนะนํากระบวนการแสวงหาความรู ้ให้นักเรี ยนได้
รู ้จกั ก่อน แล้วให้ปฏิบตั ิโดยการหาความรู ้เกียวกับประวัติของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชด้านต่าง ๆ
จากแหล่งความรู ้ ทีนักเรี ยนสามารถหาได้ ซึ งอาจให้หาเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นรายบุคคลและครู ควร
แนะนําวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
กระบวนการแก้ปัญหา ในการแสวงหาความรู ้นนนั
ั กเรี ยนอาจพบปั ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ นานา นักเรี ยนควรรู ้วิธีการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปั ญหาเฉพาะหน้า ครู ควรแนะนําวิธีการ
แก้ปัญหาแก่นกั เรี ยนให้เข้าใจ เมือนักเรี ยนพบปั ญหานักเรี ยนจะได้ดาํ เนินการแก้ปัญหานันได้อย่าง
เป็ นขันตอน
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด ในขันสุ ดท้ายเมือนักเรี ยนได้ขอ้ มูลความรู ้ตามที
ต้อ งการแล้ ว นั ก เรี ยนควรรู ้ วิ ธี ก ารจั ด การกั บ ข้ อ มู ล เช่ น การรวบรวมความรู ้ การคิ ด
วิเคราะห์ การสัง เคราะห์ การประเมิ นค่า หลังจากนันจึ งควรสร้ างความคิดรวบยอดให้เกิ ดขึ น
เพือทีนักเรี ยนจะได้มองเห็นภาพรวม และมีความเข้าใจในเรื องพ่อขุนรามคําแหงมหาราชอย่าง
ถ่องแท้ทุกด้าน และจะเป็ นตะกอนทีติดตัวนักเรี ยนไปได้อีกด้วยยาวนาน
. การบูรณาการความรู้ ความคิด กับคุณธรรม
ในสภาพการจัดการเรี ยนการสอนตามความเป็ นจริ งส่ วนใหญ่ จุดประสงค์มกั เน้นไป
ทีด้านพุทธิ พิสัยมากกว่าด้านจิตพิสัย บุคคลใดทีจะได้รับคําชมว่าเก่งในด้านความรู ้ ซึ งเป็ นค่านิ ยม
มาแต่เดิ ม โดยหลักการแล้วควรให้ความสําคัญแก่ความรู ้และคุณธรรมเท่าเทียมกัน ดังนันจึงเป็ น
โอกาสดีทีครู จะจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยนโดยบูรณาการความรู ้ ความคิด และคุณธรรม
เข้าด้วยกัน อาจเป็ นการสอนเนื อหาสาระโดยใช้วิธีการต่าง ๆ และใช้เทคนิ ค การสอดแทรก
คุณธรรมเข้าไปโดยนักเรี ยนไม่รู้ตวั จนกระทังเกิดการซึมซับเป็ นธรรมชาติ เช่น การสอนเรื องสิ ทธิ
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หน้าทีและเสรี ภาพ ครู ไม่ควรมุ่งสอนทีจะให้นกั เรี ยนมีความรู ้ในเรื องสิ ทธิ หน้าทีและเสรี ภาพ
ทังของตนเองและผูอ้ ื นเท่านัน เพราะจะทําให้นักเรี ยนคิดแต่สิงที ตนพึงจะได้รับหรื อพึงมี ตาม
กฎหมาย แต่นกั เรี ยนจะขาดคุณลักษณะในด้านคุณธรรม
ดัง นันครู จึ งควรสอนสอดแทรกคุ ณธรรมด้า นต่ าง ๆ เช่ น ความรั บผิดชอบ ความ
สามัคคี ความเอืออาทร การช่วยเหลือกัน ความเมตตากรุ ณา หรื อการตรงต่อเวลาตามความเหมาะสม
เพือนักเรี ยนจะได้เป็ น “ผูม้ ีความรู ้คู่คุณธรรม”
. การบูรณาการความรู้ กบั การปฏิบตั ิ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กบั การปฏิบตั ิเป็ นอีกประเด็นหนึ งทีมีความสําคัญมาก
เช่ น กัน เพราะเมื อเวลาผ่ า นไปอาจลื ม ความรู ้ ที ได้จ ากการเรี ยนรู ้ นั นได้ แต่ ถ ้า ความรู ้ นั น
เชือมโยงไปกับการปฏิบตั ิจะทําให้ความรู ้นนติ
ั ดตัวไปได้ยาวนานไม่ลืมง่าย เช่น การเรี ยนรู ้เรื อง
พวงมาลัยและวิธีการร้อยพวงมาลัยแบบต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ในการ้อยพวงมาลัย ซึ งหากเป็ นการ
สอนแค่ความรู ้ขณะเรี ยน นักเรี ยนจะมีความรู ้ความเข้าใจได้ แต่จะไม่คงทนเพราะอาจลืมได้ใจเวลา
ต่อมา แต่ถา้ ครู สอนให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฎิบตั ิการร้อยพวงมาลัยแต่ละแบบประกอบไปด้วย จะทํา
ให้นัก เรี ย นมี ความเข้า ลึ ก ซึ งมากขึ นไม่ ลืมง่ า ยและขณะฝึ กปฏิ บตั ิ นัก เรี ยนอาจพบปั ญ หาต่ า ง ๆ
นักเรี ยนก็จะสามารถคิดและใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาได้ดว้ ย
. การบูรณาการความรู้ในโรงเรียนกับชีวติ จริงของนักเรียน
ในการจัดการเรี ยนการสอน “ความรู ้” เป็ นสิ งทีผูส้ อนทุกคนปรารถนาให้เกิดขึนภายใน
ตัวนักเรี ยนแต่ความรู ้นนั ไม่ควรเป็ นสิ งทีทําให้นกั เรี ยนเกิดความแปลกแยกกับชีวิตจริ ง เพราะจะ
ทําให้นกั เรี ยนไม่เห็นคุณค่า ไม่มีความหมายและไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ แก่ตวั นักเรี ยนดังนัน สิ งที
ครู สอนหรื อให้นกั เรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา ควรเชือมโยงให้สมั พันธ์กบั ชีวิตของนักเรี ยน
และเป็ นสิ งทีจะช่วยเหลือนักเรี ยนในการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็ นแรงจูงใจให้นกั เรี ยนเกิด
ความต้องการในการเรี ยนรู ้สิงอืน ๆ เพิมมากขึน เช่น การสอนเรื องอาหาร การป้ องกันโรคติดต่อ
การสื อสาร การใช้เทคโนโลยี สิ งเหล่านี เมือเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนแล้ว ครู อาจเชื อมโยงให้นกั เรี ยน
นําไปใช้ในชีวิตของเรา
จากการศึกษาลักษณะของการบูรณาการ สรุ ปได้วา่ การบูรณาการมีหลายวิธี ได้แก่
การบูรณาการเชิงเนือหาสาระ การบูรณาการเชิงวิธีการ การบูรณาการความรู ้กบั กระบวนการเรี ยนรู ้
ซึงแต่ละวิธีมีแนวทางและวัตถุประสงค์ทีแตกต่างกัน ทังนีขึนอยูก่ บั การเลือกวิธีใดทีจํานําไปใช้ ใน
การวิจยั นีผูว้ จิ ยั เลือกการบูรณาการความรู ้กบั กระบวนการเรี ยนรู ้
ซึงเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ทีครู
แนะนํากระบวนการแสวงหาความรู ้ เพือให้นกั เรี ยนรวบรวมข้อมูลจัดการความคิด จนเกิดเป็ น
ความคิดรวบยอดของแต่ละเรื อง
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. แหล่งเรียนรู้
ความหมายของแหล่งเรียนรู้
นักวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับแหล่งเรี ยนรู ้ ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (
:6 ) กล่าวว่า แหล่งเรี ยนรู ้
หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู ้ ทางวิทยาการและประสบการณ์ทีสนับสนุน
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้ แสวงหาความรู ้และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง
และต่อเนืองจากแหล่งต่าง ๆ เพือเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และเป็ นบุคคลแห่ งการ
เรี ยนรู ้
วิททิช และ ชัคเลอร์ (Wittich and Schuller 1962 : 229, อ้างถึงใน นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์
: ) ให้ความหมายว่า แหล่งความรู ้ในชุมชน หมายถึง ประชาชน สถานทีและสิ งของทีอยูใ่ น
ชุมชน ซึงสามารถนําเอามาใช้เพือให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรง
นิโคล (Nichols 1971 : 341, อ้างถึงใน สามารถ รอดสําราญ
: ) ให้ความหมาย
คําว่า แหล่งความรู ้ในชุมชน หมายถึง แหล่งทีเป็ นวิชาการสําหรับโรงเรี ยนประกอบด้วย ประชาชน
สถานที สิ งต่าง ๆ และกิจกรรมทังหาลายทีนํามาใช้ในการศึกษาของนักเรี ยน เพือให้เป็ นพลเมืองดี
นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ (
: ) ให้ความหมายว่า แหล่งวิทยาการในชุมชน หมายถึง
ทุกสิ งทุกอย่างทีอยูร่ อบตัวเราสามารถกระทบด้วยประสาทสัมผัสได้ทงทางตาทางจมู
ั
กทางหูลิน
กายและใจ ทําให้เกิดความรู ้ความเข้าใจความเท่ากันความเป็ นไปและการเปลียนแปลงของสิ งต่าง ๆ
ทีอยูร่ อบตัวช่วยให้เป็ นคนทันโลกแห่งการเปลียนแปลงได้อย่างเป็ นสุ ขตามสมควรแก่อตั ภาพ
จากความหมายของแหล่งเรี ยนรู ้ซึงมีชือเรี ยกต่าง ๆ กัน ดังกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่
นักการศึกษาเดิมส่ วนใหญ่จะใช้คาํ ว่า
แหล่งความรู ้ในชุมชนหรื อแหล่งวิทยาการในชุมชนหรื อ
แหล่งทรัพยากรในชุมชน
เนืองจากในอดีตทีผ่านมาหรื อแม้แต่ปัจจุบนั การจัดแหล่งเรี ยนรู ้มี
วัตถุประสงค์ใช้กบั การจัดการศึกษานอกระบบหรื อการศึกษาผูใ้ หญ่ เพือให้ประชาชนในท้องถิน
หรื อชุมชนต่าง ๆ ทีไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในระบบโรงเรี ยนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
จากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ ในชุมชน แต่ปัจจุบนั มักพบว่าใช้คาํ ว่าแหล่งเรี ยนรู ้หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้
มากกว่า
สรุ ปได้ว่า แหล่งเรี ยนรู ้ หรื อแหล่งความรู ้ในชุมชน หรื อแหล่งวิทยาการในชุมชนหรื อ
แหล่งทรัพยากรในชุมชนต่างก็มีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ใช้ชือเรี ยกต่างกัน ในการวิจยั ครังนี
ผูว้ ิจยั จะใช้คาํ ว่าแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน ซึ งหมายถึง บุคคล สถานทีต่าง ๆ แหล่งวิทยาการธรรมชาติ
สภาพสังคม เศรษฐกิ จ วัฒนธรรมและสารสนเทศต่าง ๆ ทีเสริ มสร้างให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดกระบวนการ
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เรี ยนรู ้ และเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองโดยประสบการณ์ ตรง เพือให้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้
ความสํ าคัญของแหล่งเรียนรู้
หน่วยงานและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความสําคัญของแหล่งเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ( : ) ได้ให้ ความสําคัญกับแหล่ง
เรี ยนรู ้ทีหลากหลาย ซึงจะทําให้ผเู ้ รี ยนรักการเรี ยนรู ้และแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง แหล่งเรี ยนรู ้มี
ความสําคัญ คือ
. เป็ นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย
. เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
. เป็ นแหล่งปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
. เป็ นแหล่งเสริ มประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ
. เป็ นแหล่งเสริ มความรู ้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์
สาวิตรี ชาตา (
: ) กล่ าวไว้ว่า แหล่งความรู ้ มีความสําคัญ คือ เป็ นสถานที ที
ประชาชนในหมู่บา้ นได้ร่วมแรง ร่ วมคิด ร่ วมทํา โดยได้มีการบริ จาคทรัพย์สิงของ ร่ วมมือเสี ยสละ
กําลังกายในการจัดสร้างอาคารสถานทีขึนมา สําหรับเป็ นสถานทีให้ความรู ้ ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ แก่
ประชาชน โดยมีสือประเภทสิ งพิมพ์และอาจมีสือเทคโนโลยี วิทยุโทรทัศน์ของจริ ง ของจําลอง การ
แสดงการสาธิ ตต่าง ๆ ไว้บริ การ สื อบางส่ วนได้รับความร่ วมมือจากหน่ วยงานของราชการและ
เอกชนต่าง ๆ และสื ออีกบางส่ วนได้รับการบริ จาคจากประชาชนทัวไป ทังนี เพือให้ประชาชนใน
หมู่บา้ นได้มีโอกาสฝึ กอ่าน เขียน ได้ปรึ กษาแลกเปลียนความคิดเพือนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึน
นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ (
: - ) กล่าวไว้ แหล่ งความรู ้ หรื อแหล่ง วิทยาการใน
ชุมชน มีความสําคัญ คือ
. เป็ นแหล่ ง การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ที ประชาชนจะมี ปฏิ สัม พัน ธ์ เ พื อหาความรู ้ ต่า ง ๆ
ได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา โดยไม่จาํ กัดเพศและวัย
. เป็ นแหล่งทีช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนการศึกษาในระบบ
. เป็ นแหล่งทีประชาชนจะเข้าไปปฏิสัมพันธ์เพือให้เกิดประสบการณ์ตรงหรื อลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งได้ เช่น การแก้เครื องยนต์ การประดิษฐ์เครื องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี การทําอาหาร ขนม
หรื อดอกไม้ประดิษฐ์ เป็ นต้น
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. เป็ นแหล่งทีประชาชนจะเข้าไปปฏิสมั พันธ์เพือหาความรู ้จากแหล่งกําเนิดได้ เช่น
การเข้าไปศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุหรื อศาสนสถาน การศึกษาพันธุ์ไม้หรื อการศึกษาพันธุ์
สัตว์ สภาพชีวิตความเป็ นอยูธ่ รรมชาติของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ถึงแหล่งทีอยูอ่ าศัยในป่ า
. เป็ นแหล่งทีประชาชนจะเข้าไปปฏิสัมพันธ์เพือให้ได้ความรู ้เกียวกับวิทยาการใหม่ที
มีการคิดค้นขึนและยังไม่มีของจริ งให้เห็น เช่น การศึกษาถึงประดิษฐ์กรรมขึนใหม่ โดยดูจากวีดีทศั น์
ภาพยนตร์ นิทศั การหรื อสิ งพิมพ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงแหล่งวิทยาการประเภทนีจะเป็ นสื อต่าง ๆ
ซึงมีความสําคัญเฉพาะในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่
. เป็ นสิ งช่ ว ยเปลี ยนทัศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มเพื อให้ เ กิ ด การยอมรั บ สิ งใหม่ ๆ
แนวความคิดใหม่ ๆ เกิดมุมมองใหม่ ๆ ขึน
. เป็ นแหล่ ง ให้ข่า วสาร เปิ ดโลกทัศน์ของผูศ้ ึ ก ษาให้ก ว้า งไกลกว่า เรื องราวที
เกิดขึนในท้องถินของตน ช่วยยกระดับความมุ่งมัน โดยการเสนอภาพในอุดมคติหรื อเสนอผลสําเร็ จ
และความก้าวหน้าของงานและบุคคลต่าง ๆ ซึงจะช่วยสร้างบรรยากาศของการพัฒนา
. เป็ นสื อการสอนสมัยใหม่ทีให้ทงความรู
ั
้ ก่อให้เกิดทักษะ ช่วยทําให้การเรี ยนรู ้
เกิดได้เร็ วขึน
สรุ ปได้ว่า จากการศึกษาความสําคัญของแหล่งเรี ยนรู ้ สรุ ปได้ว่า (1) เพือให้ผเู ้ รี ยนได้
เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนจะศึกษา
แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิน ( ) ผูว้ ิจยั ได้จดั การเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิน
ของจังหวัดเพชรบุรี เพือจัดทําหน่ วยการเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เพชรบุรี ( ) โดย
นํามาจัดทําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาทีผูว้ ิจยั สร้างขึน

ประเภทของแหล่ งเรียนรู้
แหล่ งเรี ยนรู ้ หรื อแหล่ งความรู ้ หรื อแหล่ งความรู ้ ในชุ มชน หรื อแหล่งวิ ทยาการใน
ชุมชน มีความหมายกว้างขวางมาก จึงมีนกั การศึกษาจําแนกประเภทไว้แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี
จาโรลิเม็ก (Jarolimek 1997 : ) แยกแหล่งความรู ้ออกเป็ น ประเภท ได้แก่
1. ประเภททีเป็ นวัสดุในการอ่าน (Reading materials) ได้แก่ หนังสื อ จุลสาร วารสาร
หนังสื อพิมพ์ และสิ งพิมพ์ต่าง ๆ
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2. ประเภททีไม่ใช่วสั ดุในการอ่าน (Non – Reading Meterials) ได้แก่ ภาพยนตร์
รู ปภาพ ฟิ ล์มสคริ ป เครื องบันทึกเสี ยง แผนที ลูกโลก และแหล่งวิทยาการอืน ๆ
นิโคล (Nichols 1971 : 342) ได้แบ่งประเภทของแหล่งความรู ้ทีมีอยูใ่ นชุมชน ดังนี
1. ผูช้ าํ นาญพิเศษ เช่น นักดนตรี จิตรกร ผูช้ าํ นาญงานพิเศษ นักกีฬา พนักงาน ซือขาย
และบริ การ พ่อค้า นักธุรกิจ นายธนาคาร นักอุตสาหกรรม ชาวนา
2. พ่อแม่หรื อผูป้ กครองของเด็ก
3. ตัวแทนขององค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ตัวแทนของสังคม เทศบาล ศูนย์วฒั นธรรมหรื อ
หน่วยงานอืน ๆ
4. ผูแ้ ทนทางด้านธุ รกิ จและอุตสาหกรรม ได้แก่ บุคคลทีทํางานด้านธุ รกิ จ การค้า
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริ ษทั ขนส่ ง เหมืองแร่ บริ ษทั ห้างร้านต่าง ๆ
5. ผูแ้ ทนรัฐบาล เช่น ตํารวจ เทศมนตรี เจ้าหน้าทีอนามัย เป็ นต้น
6. คณะกรรมการทีทําหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ประชาชน เช่ น คณะกรรมการ
การศึกษาโรงเรี ยน คณะทีปรึ กษาโรงเรี ยน คณะครู ภายในโรงเรี ยน เป็ นต้น
7. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบไปด้วยพืช สัตว์ป่า นํา ดิน แต่และวัสดุชนิ ดต่าง ๆ
ทางธรรมชาติ
8. สิ งที มนุ ษ ย์ส ร้ า งขึ น ได้แ ก่ อาคารสถานที เครื องบิ น รถไฟ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ถนน
ห้องสมุด ปูชนียสถาน เป็ นต้น
นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ (
:
) ได้จาํ แนกแหล่งวิทยาการที อยู่ในชุ มชนทีจะ
สามารถนํามาประกอบการเรี ยนการสอนได้ ดังนี
1. ประเภทบุคคลหมายถึงผูท้ ีมีความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทีอยูใ่ นชุมชนนัน
2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ งต่าง ๆทีมีอยูต่ ามธรรมชาติ
3. ประเภทสื อต่าง ๆ รวมทังเทคโนโลยี สิ งประดิษฐ์ชนิดต่าง ๆ
4. ประเภทวัตถุ และอาคารสถานที
สรุ ปได้วา่ แหล่งเรี ยนรู ้ ซึงเป็ นแหล่งความรู ้ทางวิชาการ ทีส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองสามารถจําแนกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดงั นี
1. แหล่งเรี ยนรู ้ทีเป็ นบุคคล ผูท้ ีมีความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทังในโรงเรี ยน
ชุมชน นอกชุมชนทีโรงเรี ยนตังอยู่ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยน ผูท้ รงคุณวุฒิใน
ท้องถิน บุคลากรในชุมชน กรรมการสถานศึกษา เป็ นต้น
2. แหล่งเรี ยนรู ้ทีเป็ นแหล่งวิทยาการ หมายถึง อาคารสถานทีซึงเป็ นแหล่งรวมข้อมูล
แหล่งความรู ้ต่าง ๆ แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ คือ แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก
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โรงเรี ยน ได้แก่ ห้องสมุดต่าง ๆ ห้องพิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยี สารสนเทศต่าง ๆ ศูนย์วิชาการต่าง ๆ
สวนพฤกษศาสตร์ ห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารต่ า ง ๆ อุ ท ยานสวนสาธารณะ สถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานทีราการ เป็ นต้น
3. แหล่งเรี ยนรู ้ทีเป็ นธรรมชาติ สิ งต่าง ๆ ทีมีอยูต่ ามธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งนําต่าง ๆ
สัตว์ต่าง ๆ อุทยานแห่ งชาติ ภูเขา ป่ าไม้ ต้นไม้ ใบไม้ เป็ นต้น
4. แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที เป็ นสื อสารสนเทศ หมายถึ ง สื อนวัต กรรม รวมทังเทคโนโลยี
สิ งประดิษฐ์ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสื อ ตํารา สิ งพิมพ์ ป้ ายโฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์
เกมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็ นต้น
หลักการใช้ แหล่ งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เฉลิม พรกระแส (
: ) ได้กล่าวถึงหลักการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ทีใช้ในการจัด
กิจกรรมให้นกั เรี ยนแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ ดังนี
. ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพือให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างทัวถึงและ
มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
. ยึดกลุ่มเป็ นแหล่งความรู ้ทีสําคัญ โดยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสปฏิสมั พันธ์กนั ในกลุ่มพูดคุย
แลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึงกันและกันข้อมูลต่าง ๆ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
เกียวกับพฤติกรรมของตนเองและผูอ้ ืนและเรี ยนรู ้ทีจะปรับตัวให้อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้ดี
. ยึดการค้นพบตัวเอง การเรี ยนรู ้ทีผูส้ อนพยายามจัดการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ หาคําตอบ
ด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนมักจดจําได้ดีและมีความหมายโดยตรงต่อผูเ้ รี ยน เกิดความคงทนต่อการเรี ยนรู ้
. เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์กระบวนการ
ต่าง ๆ ทีทําผลงาน มิใช่มุ่งจะพิจารณาผลงานแต่เพียงอย่างเดียว ทังนีเพราะประสิ ทธิภาพของผลงาน
ขึนกับประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
. เน้นการนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสคิดหาแนวทางที
จะนําความรู ้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจําวัน
สุ วิทย์ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (
: ) ได้กล่าวถึง หลักการพืนฐานของการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี
. การเรี ยนรู ้เกิดขึนได้กบั ทุกคนในทุกสถานทีทุกเวลา
. แหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชนมีอยูม่ ากมาย ทังทีเป็ นองค์กรจัดตัง สถาบันในชุมชน วิถีชีวิต
การทํามาหากิน ประเพณี พิธีกรรมและสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
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. การเรี ยนรู ้ทีดี เกิดขึนจากการทีทุกฝ่ ายสร้างเครื อข่ายของการเชือมโยงประสบการณ์
เกิดสังคมการเรี ยนรู ้และสังคมคุณธรรม
. การเรี ยนจากแหล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนและธรรมชาติ เป็ นกระบวนการที มี ความสุ ข
สร้างสรรค์ความคิดและประสบการณ์ชีวิตทีมีคุณค่า
จากการศึกษาหลักการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สรุ ปได้ว่า ควรยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยผูเ้ รี ยนสามารถค้นหาคําตอบด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการควบคู่ไปกับ
ผลงาน และควรนําความรู ้ทีได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน นอกจากนี การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ควรใช้แหล่งเรี ยนรู ้ทีมีอยู่ในชุมชน ซึ งอาจเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางธรรมชาติ วิถี
ชีวิต การทํามาหากิน ประเพณี พิธีกรรม เพือให้ผเู ้ รี ยนเชือมโยงประสบการณ์ ไปสู่ กระบวนการ
เรี ยนรู ้ทีมีความสุ ข
แนวทางในการใช้ แหล่ งเรี ย นรู้ เพื อการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอแนวทางไว้ ดังนี
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ (
: ) ได้กล่าวถึง แนวการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้เพือการเรี ยนการสอน คือ
. มุ่ง ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเน้น นัก เรี ยนเป็ นศูนย์ก ลางและนักเรี ยนรู ้ จัก
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
. ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนดําเนิ นการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ทีสมบูรณ์ มีคุณภาพและเป็ น
โรงเรี ยนแห่งการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
. รณรงค์ให้โรงเรี ยนพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลแห่ งการ
เรี ยนรู ้และมีนิสัยรักการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
. ดํา เนิ น การให้โ รงเรี ย นจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ห ลายชนิ ด ไว้ใ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ข อง
โรงเรี ยนอย่างครบครัน ให้สนองความต้องการของนักเรี ยน หลักสูตรชุมชนและสังคม
. ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน ทุกปี
เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนของกรมสามัญศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (
ข : – ) ได้
กล่าวถึง การนําแหล่งเรี ยนรู ้ไปใช้ในการเรี ยนการสอนว่า การเรี ยนรู ้ในยุคใหม่ไม่ได้ผกู ขาดอยูใ่ น
ห้องเรี ยนหรื อในโรงเรี ยนเท่านัน ผูเ้ รี ยนสามารถทีจะเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง จากแหล่งเรี ยนรู ้ทีมีอยู่
รอบ ๆ ตัว โรงเรี ยนจึงต้องจัดแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนให้เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ ได้แก่
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. แหล่ งเรียนรู้ในอาคาร
การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน นักเรี ยนจะใช้เวลากว่าร้ อยละ อยู่ในอาคารเรี ยน
โรงเรี ยนควรจัดแหล่งเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนหรื อในอาคารเรี ยนให้มาก โดยใช้สือและเทคนิ ควิธีการ
ต่ าง ๆ กิ จกรรม การศึ กษาทดลอง มี มุมค้นคว้า ป้ ายความรู ้ ห้องสมุด ห้องสมุ ดหมวดวิชา/งาน
จัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีสมบูรณ์ได้
. แหล่ งเรียนรู้ นอกอาคาร
โดยเฉพาะภายในบริ เวณโรงเรี ยนจะมีแหล่งเรี ยนรู ้มากมาย เช่น สวนสมุนไพร สวน
วิทยาศาสตร์ ต้นไม้และอืน ๆ อีกมากมาย ล้วนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทงสิ
ั น
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ( : ) ได้กล่าวถึง การ
ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้เพือการเรี ยนการสอนว่า เพือให้การเรี ยนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุ ด ครู ผสู ้ อน
ควรร่ วมมือกับผูเ้ กียวข้องหรื อผูร้ ับผิดชอบแหล่งการเรี ยนรู ้ในการวางแผนการดําเนินการร่ วมกันให้
มีการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้เพือการเรี ยนการสอน โดยมีแนวทางการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ คือ
. ศึกษาหลักสูตรรายวิชาทีเปิ ดสอน
. กําหนดกิจกรรมการสอนให้ผเู ้ รี ยนใช้แหล่งเรี ยนรู ้
. กํา หนดทรั พ ยากรสารสนเทศประกอบการเรี ย นการสอน เช่ น รายชื อหนัง สื อ
สื อการสอน ฯลฯ
. จัดหาและเตรี ยมสื อสารสนเทศแหล่งการเรี ยนรู ้
. แนะนําการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้และอํานวยความสะดวก
. สรุ ปและประเมินผลการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้
สรุ ปแนวทางในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เพือการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษานันควร
เน้นการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพือให้นักเรี ยนได้รู้จกั แสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง
แหล่งเรี ยนรู ้ทีดีจะต้องมีคุณภาพ เพือให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้และมีนิสัยรักการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิต ซึ งแหล่ งเรี ยนรู ้ อาจเป็ นทังแหล่ งเรี ยนรู ้ ในอาคารเรี ยน เช่ น ป้ ายความรู ้ ห้องสมุ ด
ห้องสมุดกลุ่มสาระ และแหล่งเรี ยนรู ้นอกอาคารเรี ยน ได้แก่สวนสมุนไพร สวนวิทยาศาสตร์
เป็ นต้น ซึ งในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
นัน ๆ ด้วย รวมทังมีการกํากับติดตามโดยการสรุ ปและประเมินผลหลังจากใช้แหล่งเรี ยนรู ้ดงั กล่าว
ประโยชน์ ของการใช้ แหล่ งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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การใช้แหล่งเรี ยนรู ้อย่างหนึงเข้ามาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้นนซึ
ั งจัดว่าเป็ นสื อการเรี ยนรู ้
ทีช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้บรรลุเป้ าหมายของการสอนแล้วยังช่วยเปลียนบรรยากาศการเรี ยนรู ้จาก
ในชันเรี ยนออกสู่ นอกห้องเรี ยนและยังมีประโยชน์อีกหลายด้าน
สุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (
:
- ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี
. เด็กได้เรี ยนรู ้จากของจริ ง ได้เรี ยนรู ้โดยใช้ประสาทสัมผัสครบถ้วนทังจากการได้ชิม
การมองเห็น การได้ดมกลิน การได้ยนิ เสี ยง การได้จบั ต้องสิ งทีเป็ นรู ปธรรม ในสถานการณ์จริ ง เช่น
ไปเยียมชมโรงพยาบาล ไปสังเกตห่วงโซ่อาหารในนาข้าว ไปเรี ยนวิธีการทําห่ อหมกปลา เป็ นต้น
. เด็ก ได้อ อกไปศึ ก ษาค้น คว้า หาคําตอบที ต้อ งการด้ว ยตนเองหรื อ เด็กได้มีโ อกาส
ซักถามสิ งทีอัดอันตันใจใคร่ รู้วา่ ผลงานของเขาถูกต้องหรื อไม่เพียงใดจากผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านจริ ง
ๆ เช่น ผูเ้ รี ยนสร้างสถานี วิทยุทอ้ งถินจากจินตนาการ เมือไปเยียมชมสถานีวิทยุทอ้ งถินนันจริ ง ๆ ดู
การบันทึกเทปหรื อการออกรายการสดจริ ง ๆ คําถามมากมายทีอยากรู ้จะได้รับคําตอบ ณ ทีแห่ งนี
เป็ นต้น
. เป็ นการเรี ยนรู ้ทีมีความสุ ขจริ ง ๆ ทังผูเ้ รี ยนและผูส้ อนหรื อตามหลักการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพเรี ยกกันว่า Happy Learning เพราะไม่ซาซากจํ
ํ
าเจอยูใ่ นห้องสี เหลียม มี
กิ จกรรมที ต้องทําร่ วมกันมากมายทังครู และเด็กเกิ ดปฏิสัมพันธ์ทีดี ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันและที
สําคัญคือครู กบั ผูเ้ รี ยนต่างก็แลกเปลียนเรี ยนรู ้ไปด้วยกัน
. เป็ นการจัด การเรี ย นอย่า งมี ส่ ว นร่ ว ม คื อ ผูบ้ ริ ห าร ผูเ้ รี ย น ผูส้ อน ชุ ม ชน เริ มต้น
วางแผนการทํางานร่ วมกันตังแต่ตน้ การแสวงหาและคัดสรรแหล่งเรี ยนรู ้ การบูรณาการเรี ยนการ
สอนในแต่ละวิชาจนถึงประเมินผลงาน ทีทุกคนต้องทําร่ วมกัน ปรึ กษาหารื อรับรู ้ร่วมกันและชืนชม
ผลงานร่ วมกันหรื อตามหลักการจัดการเรี ยนรู ้โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เรี ยกวิธีนีว่า Participatory
Learning
. บุคลากรในชุมชน ท้องถิน และในสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
อย่างแท้จริ งมิใช้ตราไว้เพียงในกระดาษ ทุกคนมีส่วนเกียวข้อง รวมทังญาติสนิ ทมิตรสหายของทุก
คน ล้วนเกิดความภาคภูมิใจทีโรงเรี ยนให้ความสําคัญ ลูกหลานให้ความเคารพนับถือ ให้เกียรติ ให้
ความยกย่อง ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของจะกลับคืนมา โรงเรี ยนแห่ งนันจะกลายเป็ นโรงเรี ยนของชุมชน
อย่างแท้จริ ง ปั ญหารอยบาดหมางใจในอดีตจะลบหายไป ทุกฝ่ ายจะหันหน้าเข้าหากันเพือป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึน สายใยทีสําคัญคือเด็กนักเรี ยนเหล่านันทีสนใจ ใคร่ ซกั ถาม ประกายตาที
กระตือรื อร้น อยากรู ้อยากเห็น แม้กระทังนิยายปรัมปราจากคําบอกเล่าของพ่อกาแม่เฒ่า จากหลวงปู่
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หลวงตา โดยมีครู เป็ นเพียงผูอ้ อกแบบ และคอยเชือมโยงองค์ความรู ้เหล่านันสู่ จุดประสงค์ของ
หลักสู ตรเท่านัน
สรุ ปได้วา่ การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดกิจกรรมจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดหากนักเรี ยนได้
เรี ยนรู ้จากของจริ ง การศึกษาค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง ซึงจะทําให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ความสุ ข นอกจากนีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ าย ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน ชุมชน และท้องถิน ในการวางแผน การทํางานร่ วมกัน เพือจัดการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง
การวางแผนการจัดกิจกรรมให้ นักเรียนแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้
เฉลิ ม พรกระแส (
: ) ได้เสนอแนวทางในการวางแผนการจัดกิ จกรรมให้
นักเรี ยนแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี
. กําหนดสถานทีแหล่งเรี ยนรู ้ กําหนดไว้ ประเภท คือ
. การไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ในระยะทางใกล้ ๆ หมายถึง การพานักเรี ยนไปยัง
สถานทีอืนนอกห้องเรี ยนแต่ยงั คงอยูใ่ นโรงเรี ยน เช่น การศึกษาต้นไม้ในโรงเรี ยน การศึกษาระบบ
นิเวศบริ เวณโรงเรี ยน
. การไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ในระยะทางไม่ไกลมากนัก หมายถึง การศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู ้ ทีอยู่ใกล้เคียงกับโรงเรี ยน ทีสามารถเดิ นทางไปได้สะดวก เช่ น การพานักเรี ยนไปศึ กษา
ปัญหาสิ งแวดล้อมในชุมชนทีมีอยูจ่ ริ ง
. การไปศึกษาแหล่งการเรี ยนรู ้ในระยะทางไกล หมายถึง การศึกษาจากแหล่งการ
เรี ยนรู ้ทีไกลจากโรงเรี ยน ต้องใช้ยานพาหนะและต้องเสี ยเวลา เวลาอย่างน้อย วันขึนไป
. การปฐมนิเทศนักเรี ยนก่อนไปศึกษานอกชันเรี ยน
. แหล่ ง ที ไปศึ ก ษาและเหตุ ผ ลที จะไป อธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะของสถานที เช่ น
พิพิธภัณฑ์ หรื อโรงงานอุตสาหกรรม และสถานทีประเภทเดียวกันทีมีอยูท่ ีบริ เวณใกล้เคียง
. วิธีการเดินทาง พาหนะในการเดินทางและค่าเดินทางทีนักเรี ยนต้องใช้จ่าย
. ประโยชน์ของการศึกษานอกสถานทีว่าเป็ นการทบทวนหรื อการเริ มต้นหน่ วย
การเรี ยนและกิจกรรมประเภทนีดีกว่าประเภทอืน ๆ ในชันเรี ยนได้อย่างไร
. ขันตอนการพานักเรี ยนไปศึกษาแหล่งการเรี ยนรู ้นอกสถานที
. ขันกําหนดความมุ่งหมาย ความมุ่งหมายในการศึกษาแหล่งการเรี ยนรู ้จะต้อง
ก่อให้เกิดคุณค่าทางวิชาการ ได้ผลคุม้ ค่าและไม่มีกิจกรรมอย่างอืนทดแทนได้ ในการกําหนดความ
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มุ่งหมายนีผูส้ อนต้องคํานึงว่ามีความจําเป็ นทีจะต้องพาไปศึกษานอกชันเรี ยน เกียวข้องกับวิชาทีจะ
เรี ยนจริ งหรื อไม่ ต้องการไปศึกษาอะไร สภาพแวดล้อมเหมาะสมหรื อไม่
. ขันเตรี ยมการ ครู วางแผนการร่ วมกับนักเรี ยนไปสํารวจแหล่งทีจะไปเสี ยก่อน
อภิปรายถึงเหตุผลทีจะไป นักเรี ยนจะต้องเตรี ยมอะไรบ้าง จะไปโดยวิธีไหน อย่างไร เวลาไหน ครู
แจ้งกําหนดการให้เจ้าของสถานทีทราบ ถ้าไปในระยะทางไกลต้องขออนุญาตผูป้ กครองและปฏิบตั ิ
ตามระเบียบว่าด้วยการพานักเรี ยนไปศึกษานอกสถานที
. ขันการเดินทางและศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ออกเดินทางศึกษาแหล่งเรี ยนตามกําหนด
นัดหมาย ถ้าเป็ นหน่ วยงานสถานที เมือถึงสถานทีแล้วพาไปทําความรู ้จกั กับเจ้าของสถานทีหรื อ
แบ่ งกลุ่ มให้วิ ทยากรเจ้าของสถานที เป็ นผูพ้ าไปดู และอธิ บายให้ทราบ บางที มีการแจกเอกสาร
ประกอบด้วยก็ได้ ให้นกั เรี ยนดู ซักถาม ถ่ายภาพหรื อทํากิจกรรมต่าง ๆ เพือให้ได้ความรู ้มากทีสุ ด
. ขันประเมิ น ผล เมื อนั ก เรี ยนกลับ มาแล้ว ก็ ท ํา การประเมิ น ว่ า ได้ผ ลตาม
จุดมุ่งหมายหรื อไม่ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชุมปฏิบตั ิการ การอภิปราย
สรุ ป จากการศึกษาขันตอนในการใช้แหล่งเรี ยนรู ้เพือจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผูว้ ิจยั ได้ใช้แหล่งเรี ยนรู ้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการประเมิน
ความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยนทัง ชินงาน เพือให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทงในกระบวนการทํ
ั
างาน และการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยภายในประเทศ
งานวิจัยทีเกียวกับบทเรียนสํ าเร็จรูป
วรรณา สวัสดิรักษา (
 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
สาขา เรื องเสี ยงในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ที ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พุทธศักราช
(ฉบับปรับปรุ ง
) วัตถุประสงค์ในการวิจยั ) เพือสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขาตามเกณฑ์ / วิชาภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ที เรื องเสี ยงในภาษาไทย ) เพือ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังการใช้บทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา
วิชาภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ที เรื องเสี ยงในภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี เป็ น
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
โรงเรี ยนเขาแดงกุศลวิทยา อ.สะบ้าย้อย
จ.สงขลา จํานวน คน เครื องมือทีใช้คือ ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย
ชันมัธยมศึกษาปี ที เรื องเสี ยงในภาษาไทย จํานวน ข้อ ) บทเรี ยนสําเร็จรู ป แบบสาขาวิชา
ภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ที เรื องเสี ยงในภาษาไทย ขันตอนในการศึกษาค้นคว้า มีดงั นี )
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ทดสอบก่อนเรี ยน ) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ) ทดสอบหลังเรี ยน สรุ ปผล
การศึกษา พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ทีตังไว้ คือ . / . และ
คะแนนเฉลียผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาหลังการ
ทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .
ศมนวรรณ สุ ขชุ่ม (
 ) ได้ทาํ การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง การ
ใช้พจนานุกรม สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที วัตถุประสงค์ในการวิจยั มีดงั นี ) เพือสร้าง
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง การใช้พจนานุกรม สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ) เพือ
หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง การใช้พจนานุกรม สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที
) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การใช้พจนานุกรม สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ระหว่างคะแนนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
สาขา เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง กลุ่มทดลองทีใช้ในการศึกษา เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรี ยนปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน
คน กลุ่มทดลองได้มา
โดยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื องมือทีใช้คือ ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน จํานวน ข้อ ) บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง การใช้พจนานุกรม สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน เล่ม วิธีดาํ เนินการศึกษาค้นคว้า ) ให้นกั เรี ยนทดสอบก่อนเรี ยนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาให้ครบทุกกรอบ
และทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยนแต่ละเล่ม ) ทดสอบหลังเรี ยน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยน จากการวิจยั พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื องการใช้พจนานุกรม สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที มีประสิ ทธิภาพ . / . ซึงสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน / 
พิไลรัตน์ ชูวิจิตร (
 ) ได้ทาํ การวิจยั และพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
เรื องคําซ้อนในรู ปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ที วัตถุประสงค์ใน
การวิจยั เพือสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื องคําซ้อน ในรู ปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนีเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนละงูพทิ ยาคม จังหวัดสตูล
จํานวน คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ) บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขาในรู ปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องคําซ้อน วิชาภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาตอนต้น )
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื องคําซ้อน วิชาภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน
ข้อ ขันตอนในการวิจยั ) ให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา ในรู ปคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ) นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนแต่ละหน่วยแล้วทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยนแต่ละเรื อง ) ทดสอบหลัง
เรี ยน จากการวิจยั พบว่า บทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขามีประสิ ทธิภาพ . / . ซึงสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีตังไว้ 
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เกษรา สุ ชีรัมย์ (
 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ใน
สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้เรื อง บรรยากาศ ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที การวิจยั
ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ ) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการใช้ บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื องบรรยากาศ และ ) เพือหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา ตามเกณฑ์มาตรฐาน / กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครังนี ได้แก่นกั เรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที
ทีเรี ยนในปี การศึกษา
โรงเรี ยนบ้านลุงม่วง สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต จํานวน คน ใช้เวลาในการสอน คาบ คาบละ นาที เครื องมือทีใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ ) บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา หน่วย หน่วยย่อย ๆ ละ เล่ม ) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้เรื อง บรรยากาศ ชันมัธยมศึกษาปี ที   จํานวน ข้อ
และ ) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการสอนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
หน่วยการเรี ยนรู ้เรื อง บรรยากาศ หน่วยย่อย เรื ององค์ประกอบ และการแบ่งชันบรรยากาศ และ
หน่วยย่อยเรื อง การพยากรณ์อากาศ จากการวิจยั พบว่า )นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
สาขา หน่วยการเรี ยนรู ้เรื อง บรรยากาศ ชันมัธยมศึกษาปี ที มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
) นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
สาขา หน่วยการเรี ยนรู ้เรื อง บรรยากาศ ชันมัธยมศึกษาปี ที มีความคิดเห็นต่อการสอนโดยใช้
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และ ) บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขา หน่วยการเรี ยนรู ้เรื อง บรรยากาศ หน่วยย่อย เรื อง องค์ประกอบ และการแบ่งชัน
บรรยากาศ มีประสิ ทธิภาพ . / . และหน่วยย่อย เรื อง การพยากรอากาศ มีประสิ ทธิภาพ
. / . ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน / 
ยงยุทธ สุ วรรณ์นงั (2547 : ) ได้ทาํ การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั
ดังนี ( ) เพือทราบข้อมูลพืนฐานทีนําไปสู่การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื องการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ( ) เพือทราบองค์ประกอบและหาประสิ ทธิภาพ
ของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื องการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
( ) เพือทราบผลการทดลองใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื องการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ( ) เพือทราบคะแนนความรู ้ ความเข้าใจของนักเรี ยนหลังการเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
( ) เพือทราบความคิดเห็นของนักเรี ยน ระดับชันชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
เรื องการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ทีสร้างขึน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนีเป็ นนักเรี ยนชัน
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มัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จํานวน คน ได้มาด้วย
วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง บทเรี ยนสําเร็จรู ปทีสร้างขึนใช้ทดลองในภาคเรี ยนที
ปี การศึกษา
เป็ นระยะเวลา สัปดาห์ สัปดาห์ละ คาบ แผนการทดลอง คือ One Group Pretest – Posttest
Design เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม คู่มือครู คู่มือนักเรี ยน
บทเรี ยนสําเร็จรู ป แบบประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนและแบบทดสอบ ผลการวิจยั พบว่า ( ) ข้อมูล
พืนฐานทีนําไปสู่การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ประกอบด้วย บทเรี ยนมีรูปแบบทีน่าสนใจ มีสีสนั
เร้าใจ มีคาํ ถามและคําตอบทีชัดเจน มีรูปภาพประกอบ เรี ยนแล้วเข้าใจง่าย และสนุก เนือหา
ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ และความสําคัญ แนวคิดและหลักการ รู ปแบบขันตอนการ
ดําเนินงาน ข้อควรพิจารณาและคุณธรรม จริ ยธรรมของเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ทีสมบูรณ์ ( )
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีสร้างขึนประกอบด้วย คํานํา คู่มือนักเรี ยน คู่มือครู มีเนือหา หน่วย คือ )
ทฤษฎีใหม่ : คิดอะไร ) ทฤษฎีใหม่ : ทําไมใหม่ และ ) ผลสําเร็ จทฤษฎีใหม่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปที
สร้างขึนมีค่าประสิ ทธิภาพ . / . ( ) ขณะทดลองใช้นกั เรี ยนมีความสนใจ ความตังใจปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนได้ดี มีความพึงพอใจและมีความสุ ขจากการเรี ยน ( ) นักเรี ยนมีคะแนนความรู ้
ความเข้าใจเรื องการเกษตรทฤษฎีใหม่
หลังการใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป สูงกว่าก่อนใช้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ . นักเรี ยนมีความเห็นว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปสามารถสื อความให้เกิด
ความเข้าใจเนือหาได้เร็วและง่าย ตามศักยภาพและความสามารถ มีรูปแบบสี สนั จูงใจทําให้อยาก
เรี ยน ทําให้มีทศั นคติทีดีต่ออาชีพเกษตรและใช้ในการประกอบอาชีพได้อยูใ่ นระดับมาก
นุตประวีณ์ ประไพพิศ (
: บทคัดย่อ) ได้พฒั นาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง
พระไตรปิ ฎก สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยมีขนตอนดั
ั
งนี ( ) ศึกษาข้อมูลพืนฐานใน
การสร้างในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ( ) พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ( )
ทดลองใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ( ) ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนสําเร็ จรู ป กลุ่มตัวอย่างทีใช้
ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรี ยนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม จํานวน คน ทีศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
ใช้แบบแผนการ
ทดลอง คือ One Group Pretest – Posttest Design ผลการวิจยั พบว่า ( ) นักเรี ยน ครู และ
ผูเ้ ชียวชาญ ต้องการให้มีการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีมีลกั ษณะรู ปเล่มทีสวยงาม มีภาพประกอบ
และคงทนถาวร มีเนือหาทีเรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก มีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นรายบุคคล
และควรมีการประเมินทีหลากหลาย ( ) บทเรี ยนสําเร็ จรู ปประกอบด้วยคํานํา วัตถุประสงค์ คู่มือ
ครู และบทเรี ยนสําเร็ จรู ปสําหรับนักเรี ยน ซึงประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ หน่วย คือ ความ
เป็ นมาของการสังคายนาพระไตรปิ ฎก การทําสังคายนาพระไตรปิ ฎก การเผยแผ่พระไตรปิ ฎก เรื อง
น่ารู ้จาก พระไตรปิ ฎก และบทเรี ยนสําเร็จรู ปมีค่าประสิ ทธิภาพ . / . ( ) นักเรี ยนมีผลการ
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เรี ยนรู ้ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .
โดยหลังเรี ยนนักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และมีความสามารถในการสร้าง
ชินงานอยูใ่ นระดับดี ( ) นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนสําเร็ จรู ปอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
เพราะบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีความน่าสนใจ มีสีสนั สวยงาม มีความเหมาะสมกับนักเรี ยนและชอบการ
เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
งานวิจัยทีเกียวกับการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
หทัยกาญจน์ สํารวลหันต์ ( 163) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนรู ้แบบบูณาการ โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง ถลกบาตร สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที มี
ขันตอนในการบูรณาการ ขัน ดังนี สร้างความสนใจ วางแผน สํารวจและสื บค้น อภิปราย และ
สรุ ป และประเมนิผล การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ )พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้
เรื อง ถลกบาตร ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ / ) ประเมินความสามารถในการทําผลงานของ
นักเรี ยนจากการนํารู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการไปใช้ ) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ เรื อง
ถลกบาตร ก่อนและหลังการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เรื องถลกบาตร กลุ่มตัวอย่างทีในการวิจยั ได้แก่
โรงเรี ยนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
นครปฐม จํานวน
คน โดยใช้ทดลองในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
เครื องมือทีใช้
ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องถลกบาตร สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที
จํานวน แผน ) แบบประเมินความสามารถในการทําผลงานของนักเรี ยนจากการนํา
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการไปใช้ ) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง ถลกบาตร เป็ นแบบ
ปรนัย ตัวเลือก จํานวน ข้อ และ ) แบบสอบถามความคิดเห็นใช้มาตราส่ วนประมาณค่า
ระดับ แบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest - Posttest Designวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่า
ร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ; ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาค่า t-test แบบ Dependentและการ
วิเคราะห์เนือหา ผลการวิจยั พบว่าประสิ ทธิภาพแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องถลกบาตร สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ได้ค่าประสิ ทธิภาพ . / . สู งกว่าเกณฑ์ / ทีกําหนด
นักเรี ยนใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการทําผลงาน โดยนักเรี ยนมีความสามารถในการทําผลงาน
อยูใ่ นระดับพอใช้ ผลการเรี ยนรู ้เรื อง ถลกบาตร พบว่าผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการ
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เรี ยนรู ้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง ถลกบาตร พบว่าโดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก 
ธิดาเทพ ลายันต์ (
 บทคัดย่อ) วิจยั เรื อง การพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชา
ท้องถินของเรา (ส ) ชันมัธยมศึกษาปี ที ด้วยรู ปแบบการสอนแบบบูรณาการ เป็ นการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการ โดยใช้วิธีการสอนบูรณการ ขันตอน คือ ) ขันนําเข้าสู่บทเรี ยน ครู เร้าความสนใจ
ของนักเรี ยน ) ขันสอน เป็ นขันทีนักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิ คิดค้น แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เพือ
เชือมโยงกิจกรรมเนือหาทีเกียวข้องกัน ) ขันสรุ ป ขันนีผูเ้ รี ยนสรุ ปเนือหาและกิจกรรมทังหมด )
ขันประเมินผล เป็ นการประเมินขณะนักเรี ยนทํากิจกรรม โดยประเมินตามสภาพจริ ง ทังด้าน
วิชาการและทักษะการทํางาน ผลการวิจยั พบว่า ทําให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะหลาย ๆ ด้านและได้รับ
ความรู ้จากเนือหาวิชาต่าง ๆทีนํามาบูรณาการในรายวิชาท้องถินของเรา
และผลสัมฤทธิของ
นักเรี ยนกลุ่มทีสอนรู ปแบบบูรณาการเฉลีย . สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด ร้อยละ 
ประทีป ด่านแก้ว ( บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอน
กลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ ชันประถมศึกษาปี ที เรื องการทํามาหากิน ด้วยรู ปแบบการสอน
แบบบูรณาการ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ โดยใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ ขันตอน คือ ) ขัน
นําเข้าสู่บทเรี ยน ครู เร้าความสนใจของนักเรี ยน ) ขันสอน เป็ นขันทีนักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิ คิดค้น
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เพือเชือมโยงกิจกรรมเนือหาเกียวข้องกัน ) ขันสรุ ป ขันนี ให้ผเู ้ รี ยนสรุ ป
เนือหาและกิจกรรมทังหมด ) ขันประเมินผล เป็ นการประเมินขณะนักเรี ยนทํากิจกรรมและ
หลังจากทํากิจกรรมเสร็ จแล้ว พบว่านักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยวิธีบรู ณาการมีผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนเฉลียร้อยละ สู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ร้อยละ
สุ วนันท์ กล่อมฤทธิ (
83 ) ได้วิจยั เรื อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
วิชาภาษาไทย เรื อง ขุนช้างขุนแผน ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน วิชาภาษาไทย เรื อง ขุนช้างขุนแผน ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีเรี ยนโดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที โรงเรี ยนเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ปี การศึกษา
จํานวน คน
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั กึงทดลอง (Quasi – Experimental Design) รู ปแบบการทดลองแบบ
กลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อน และหลังการทดลอง Pretest - Posttest Control Group Designได้มา
โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) เป็ นกลุ่มควบคุม ห้อง กลุ่มทดลอง ห้อง
ใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการแบบสอดแทรกเนือหากับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
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วัฒนธรรม สาระการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา มีขนตอนใน
ั
การบูรณาการดังนีคือ ) ขันนําเข้าสู่ บทเรี ยน ) ขันปฏิบตั ิ  ) ขันสรุ ป เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการวิชาภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (One - Way Analysis of
Covariance – Ancova) ผลการวิจยั พบว่า ) นักเรี ยนทีเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ และ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน วิชา ท
ภาษาไทย ไม่แตกต่างกัน )
นักเรี ยนทีเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อยูใ่ น
ระดับดี
ดวงสมร สารแสน (
: 136) ได้วิจยั เรื องการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอน
สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้
วิธีการสอนแบบบูรณาการ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ ) พัฒนา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน สาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที ให้นกั เรี ยนร้อยละ มีระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเฉลียร้อยละ
ขึนไป
กลุ่มเป้ าหมายทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที กําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที ปี
การศึกษา
โรงเรี ยนบ้านหนองกุงประชารัฐบํารุ ง อําเภอหนองเรื อ จังหวัดขอนแก่น จํานวน คน
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) วิธีดาํ เนินการตามวงจรการวิจยั (Action
Research Spiral) ของ Semmis and Mataggart ขันตอนในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ โดยใช้วิธีสอน
แบบบูรณาการ ดังนีคือ ขันวางแผน (Plan) ขันปฏิบตั ิการ (Act) ขันสังเกตการณ์ (Observe) ขัน
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect) ขันตอนการจัดกิจกรรม เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีนําเอาสาระ
ต่าง ๆ ในวิชาทีมีความสัมพันธ์กนั เกียวข้องกันมาบูรณาการเนือหา ประกอบด้วย
ขันตอน คือ
) ขันนํา ) ขันสอน ) ขันสรุ ป ) ขันวัดผล เครื องมือทีใช้ในการวิจยั มีดงั นี ) เครื องมือทีใช้ใน
การสะท้อนผลการปฎิบตั ิ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมจํานวน แผน ) เครื องมือสะท้อนผลในการปฏิบตั ิ ได้แก่ แบบบันทึกพฤติกรรมการ
เรี ยนการสอน แบบบันทึกผลการสอนประจําวันของครู แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน แบบฝึ กหัดท้ายแผน
แต่ละแผน ) เครื องมือทีใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน จํานวน ข้อ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ สถิติทีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ( ; ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) ค่าความ
เชือมันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน
คือ คิดเป็ นร้อยละ . ซึงผ่านเกณฑ์ร้อยละ ของคะแนนทีกําหนดไว้ 
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งานวิจัยต่ างประเทศ
งานวิจัยทีเกียวกับการสอนโดยใช้ สือบทเรียนสํ าเร็จรูป
ลาเวร์ธี (Laverty
 ) ได้ทาํ การวิจยั เรื องออกแบบการสอนทักษะความชํานาญ
โดยเปรี ยบเทียบการสอนสองแบบ กลุ่มตัวอย่างทีใช้คือพยาบาลดูแลผูป้ ่ วยระยะวิกฤตทีเข้าทํางาน
ใหม่ โดยแบ่งการสอนเป็ นแบบปกติในชันเรี ยน และศึกษาด้วยตนเองโดยใช้บทเรี ยนโปรแกรม
ผลการวิจยั พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
ระหว่างกลุ่มทีศึกษา
แสดงว่าใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแทนการสอนแบบปกติได้
โกลคริ ด (Golerick ) ได้ทาํ การวิจยั เรื องประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนโปรแกรม ใน
การสอนหลักการควบคุมการติดเชือสําหรับพยาบาลประจําการ การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ
หาประสิ ทธิภาพ ของบทเรี ยนโปรแกรมทีเรี ยนด้วยตนเองในบทเรี ยนเรื องหลักการควบคุมการติด
เชือ ผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของคะแนนเฉลียของแบบวัด
ความรู ้พืนฐานกับแบบวัดผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยน แสดงว่าบทเรี ยนโปรแกรมนีมีประสิ ทธิภาพ
ดีน (Dean 1981) ได้ทาํ การวิจยั เพือศึกษาว่า การเรี ยนจากตําราทีมีเครื องชีแนะ จะมี
ประสิ ทธิผลเท่ากับบทเรี ยนโปรแกรมหรื อไม่ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น กลุ่ม เท่า ๆ กัน เรี ยน
จากตําราเรี ยนทีมีเครื องชีแนะ เรี ยนบทเรี ยนโปรแกรมปกติและบรรยายปกติ ผลการวิจยั ปรากฏว่า
กลุ่มทีเรี ยนจากบทเรี ยนทีมีเครื องชีแนะและบทเรี ยนโปรแกรม
มีคะแนนแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติแต่กลุ่มทีเรี ยนบทเรี ยนโปรแกรม มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มทีเรี ยนจากตําราเรี ยนทีมี
เครื องชีแนะให้เพียงเล็กน้อย ทังตําราเรี ยนทีมีเครื องชีแนะและบทเรี ยนโปรแกรม ต่างก็ให้
ประสิ ทธิภาพในการเรี ยนสูงกว่าการบรรยายปกติ

งานวิจัยทีเกียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
คอนาติ ( Conati 2000, อ้างถึงใน หทัยกาญจน์ สํารวลหันต์ (
115) ได้ศึกษา
การใช้สติในการอธิบายด้วยตนเอง ขณะเรี ยนจากตัวอย่างของวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่ารู ปแบบการ
สอนแบบบูรณาการกียวกับการอธิบายด้วยตนเอง และการสื อสารความรู ้ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
สามารถอ่านและอธิบายได้ชดั เจน
ฮุลเลย์ (Hulley 1999บทคัดย่อ) ได้ศึกษารู ปแบบการบูรณาการเพือให้นกั เรี ยนพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาสิ งแวดล้อม ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และการสื อสารการ
เรี ยนรู ้เนือหาวิชาต่าง ๆ ในหลักสู ตร โดยนําวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการร่ วมกัน เช่น วิชาวรรณคดี
กับวิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์กบั วิชาสังคมศึกษา เพือใช้สอนนักเรี ยนชันเกรด พบว่า
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การจัดการบูรณาการช่วยเพิมประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอนได้ และเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์
ฟราซี (Frazee 1995 บทคัดย่อ) ได้รวบรวมผลการวิจยั เกียวกับการนําหลักสู ตร
บูรณาการและการเรี ยนการสอนบูรณาการมาใช้ ปรากฏผลดังนี ) จากการศึกษาโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา จํานวน โรงเรี ยน ได้สนับสนุนการนําหลักสูตรบูรณาการมาใช้ในคริ สศตวรรษที
–
พบว่า นักเรี ยนในโรงเรี ยนเหล่านีมีความตังใจสูง สามารถเรี ยนรู ้เนือหาได้ดีกว่า
เพือนจากโรงเรี ยนอืน ๆ ) นักเรี ยนทีจบจากโรงเรี ยนเหล่านี สามารถเข้าเรี ยนในวิทยาลัยทีมี
ชือเสี ยงได้ค่าระดับคะแนนทีสู ง มีความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผลได้ดีกว่านักเรี ยนทีมา
จากโรงเรี ยนอืน ๆ ) ระดับความตังใจและความพึงพอใจของครู และนักเรี ยนทีนําหลักสูตร
บูรณาการมาใช้อยูใ่ นเกณฑ์สูง ) หลักสูตรบูรณาการทําให้บรรยากาศในห้องเรี ยนคลายเครี ยด
ทําให้นกั เรี ยนมีความสนุกสนาน และมีความพึงพอใจในการเรี ยน และ ) การจัดบรรยากาศใน
ห้องเรี ยนควรให้เป็ นแบบบูรณาการ โดยเฉพาะถ้านักเรี ยนส่ วนใหญ่มาเรี ยน ภายใต้ความกดดัน
จากครอบครัวทีมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
และการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการทังงานวิจยั ภายในประเทศ และต่างประเทศ กล่าวกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
มีประสิ ทธิภาพสามารถใช้แทนครู ได้ และประหยัดเวลาในการเรี ยนได้มาก
ช่วยให้นกั เรี ยน
ก้าวหน้าไปตามความรู ้ ความสามารถของตน และงานวิจยั บางฉบับยังแสดงให้เห็นว่า นักเรี ยน
ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป มีผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนสูงขึน และจากการศึกษางานวิจยั ซึง
ยกตัวอย่างมานันแสดงให้เห็นว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นเครื องมือทีช่วยให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่บรรลุ
จุดประสงค์การเรี ยนการสอนตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้
อันจะทําให้ผลการเรี ยนของนักเรี ยนของ
นักเรี ยนสู งขึน อีกทังยังช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยน และช่วยลดภาระ
การทํางานของครู ได้ นับว่าเป็ นวิธีทีเหมาะสมกับสภาพปั ญหาและระบบการจัดการเรี ยนการสอน
ในปัจจุบนั และจากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศเกียวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการ จะพบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณการนันสามารถช่วย
พัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้สูงขึน นักเรี ยนให้ความสนใจ และสนุกสนานในการเรี ยน มี
ทักษะในการผสมผสานและสามารถนําความรู ้ไปปฏิบตั ิจริ งได้
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บทที
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา อําเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ครังนีเป็ น
ลักษณะของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R & D) โดยมีรายละเอียดและ
ขันตอนของการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี
ขันตอนของการวิจัย
การวิจยั ครังนีมีขนตอนในการพั
ั
ฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี มี ขันตอน ได้แก่
ขันตอนที การวิจยั (Research : R1) : เป็ นการศึกษาข้อมูลพืนฐานทีเกียวข้องกับการ
พัฒนาบทเรี ยนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
ขันตอนที การพัฒนา (Development : D1) : เป็ นการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพ
ของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที เป็ นขันตอนทีผูว้ ิจยั ทดลองใช้เครื องมือทีพัฒนาขึนในตอนที
โดยนําไปหาประสิ ทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout)
และแบบภาคสนาม (Field Tryout) และปรับปรุ งแก้ไข
ขันตอนที การวิจยั (Research : R2) เป็ นการนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดย
บูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ทีมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ /
ไปใช้จริ งกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ซึงเป็ นกลุ่มทดลองเพือหาประสิ ทธิภาพอีกครังหนึง รวมทัง
ประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
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ขันตอนที การพัฒนา (Development : D2) : เป็ นขันตอนสุ ดท้ายของการวิจยั ในครัง
นี เป็ นการประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้
เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยในแต่ละขันตอน
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี
ขันตอนที การวิจัย (Research : R1) : เป็ นการศึกษาข้ อมูลพืนฐานทีเกียวข้ องกับ
การสร้ างบทเรียนสํ าเร็จรูปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
วัตถุประสงค์
เพือศึกษาข้อมูลพืนฐานเกียวกับกับการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
วิธีดําเนินการ
. ศึกษาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับนโยบายการจัดการศึกษา ได้แก่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
(ปรับปรุ ง
) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
งานวิจยั ที
เกียวกับการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา งานวิจยั ที
เกียวข้องกับการสอนแบบบูรณาการ เพือนํามาใช้ในการพัฒนาบทเรี ยน
. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้องกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา และการสอน
แบบบูรณาการ เพือนํามาใช้ในการวิจยั ครังนี
. ศึกษาความต้องการของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที เพือทราบความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่ง
เรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที และเพือเป็ น
การสํารวจความสนใจและใฝ่ รู้ของผูเ้ รี ยนในสาระเศรษฐศาสตร์ หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
แบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยน จํานวน คน
. ศึกษาความต้องการและความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนเศรษฐศาสตร์ เพือให้ทราบ
ความคิดเห็นเกียวกับความต้องการบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ในการนําไปพัฒนาผลการเรี ยนรู ้
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ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นก่อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
สาขากับครู ผสู ้ อนสาระเศรษฐศาสตร์ โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
จํานวน ท่าน
. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ เพือให้ทราบความคิดเห็นเกียวกับความ
ต้องการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็จรู ป ในการนําไปใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์
เรื องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ชันมัธยมศึกษาปี ที จากผูเ้ ชียวชาญ ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญ
ด้านบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ผูเ้ ชียวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ ชียวชาญด้านท้องถินเพชรบุรี โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ก่อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ในการดําเนินการขันนี
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
สําหรับศึกษาข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา มีดงั นี
. แบบสอบถาม วัตถุประสงค์ เพือศึกษาข้ อมูลพืนฐานและความต้ องการของ
นักเรียนก่อนการพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรู ปแบบสาขา จํานวน ฉบับ แบ่ งเป็ น ตอน
ตอนที แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
ตอนที แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด (Closed Form) ซึงเป็ นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกตอบได้มากกว่า ข้อ
ตอนที
แบบสอบถามเกียวกับข้อเสนอแนะเพิมเติม เป็ นคําถามปลายเปิ ด
(Open Ended Form) (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หน้า )
ขันตอนการสร้ างแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี
. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวกับการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
. นําข้อมูลทีได้จากขันตอนที มาวิเคราะห์เพือกําหนดเป็ นโครงสร้างของเครื องมือ
และขอบเขตของเนือหา โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือสร้างแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ จํานวน ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ผูเ้ ชียวชาญ
ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ และผูเ้ ชียวชาญด้าน เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง เพือตรวจสอบหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
แบบสอบถาม
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หลังจากนันนําค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ทีได้มา เทียบกับ
เกณฑ์ โดยหากค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ . แสดงว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสมสามารถ
นําไปใช้ได้ แต่ถา้ ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (IOC) น้อยกว่า . แสดงว่า
ต้องนําแบบสอบถามนันไปปรับปรุ งแก้ไขก่อนทีจะนําไปใช้
ซึงแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญก่อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที มีค่าระหว่าง . - . โดยมีค่าเฉลีย เท่ากับ
.
ซึงแสดงว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสม
และสามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
(รายละเอียดแสดงอยูใ่ นตารางที ภาคผนวก ค หน้า )
. นําแบบสอบถามความต้องการไปเก็บข้อมูลกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยน
บ้านลาดวิทยา ซึ งกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
ผลการสอบถามความต้องการของนักเรี ยนในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
เรื องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที พบว่า ในส่ วนของเนือหา นักเรี ยนได้ทราบความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจากสื อต่าง ๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต แผ่นพับ เป็ นต้น โดยนักเรี ยนได้นาํ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น ในด้านการเรี ยน การใช้จ่ายเงินมาโรงเรี ยน การออมเงิน
การบริ โภค การปลูกพืชผักสวนครัว เป็ นต้น ส่วนในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
พบว่านักเรี ยนเคยเรี ยนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรงในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
และบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีน่าสนใจควรมีรูปภาพประกอบเพราะจะทําให้เข้าใจใน
เนือหาได้ง่ายขึน หากมีการ์ตูนเล่าเรื องก็จะทําให้บทเรี ยนน่าสนใจยิงขึน นอกจากนีบทเรี ยนควรใช้
ภาษาทีเข้าใจง่าย บทเรี ยนสําเร็ จรู ปจะต้องให้ทงความรู
ั
้ และความสนุกสนาน รวมทังรู ปเล่มของ
บทเรี ยนควรมีสีสนั สวยงามน่าอ่าน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีความเห็นว่าควรนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน แต่ไม่ควรใช้แทนครู ทุกชัวโมง
ส่ วนในด้านการวัดและ
ประเมินผล นักเรี ยนต้องการให้มีการประเมินตามสภาพจริ งทังจากแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย
รวมทังการประเมินจากผลงานของนักเรี ยน
นอกจากนีนักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็นว่าต้องการเรี ยน
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นรายบุคคล เนืองจากมีอิสระในการตอบคําถามหรื อการศึกษาบทเรี ยนด้วย
ตัวเอง จากขันตอนการสร้างแบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยน สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภูมิ
ที ดังนี
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ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง

นําแบบสอบถามไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์

ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา

นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน คน

แผนภูมิที แสดงขันตอนในการสร้างแบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยน
2. แบบสอบถามความต้ องการและความคิดเห็นของครูผ้สู อนสาระเศรษฐศาสตร์ ก่อน
การพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรูปแบบสาขา จํานวน ฉบับ
แบบสอบถามความต้องการและความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนสาระเศรษฐศาสตร์
แบ่งเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที แบบสอบถามด้านสถานภาพและข้อมูลทัวไป จํานวน ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ
วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน ซึงเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด
(Closed Form)
ตอนที
แบบสอบถามเกียวกับความต้องการและความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด ตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน ข้อ
ตอนที แบบสอบถามเกียวกับข้อเสนอแนะอืน ๆ เพิมเติม เป็ นคําถามปลายเปิ ด
(Open Ended Form) (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หน้า )
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ขันตอนการสร้ างแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี
ในการสร้างแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี
. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวกับการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
. นําข้อมูลทีได้จากขันตอนที มาสร้างเป็ นแบบสอบถามโดยกําหนดเป็ นประเด็นคําถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือสร้าง
แบบสอบถาม
. นําแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบ
และแก้ไขข้อบกพร่ องของข้อคําถาม
ของแบบสอบถามทีสร้างขึน ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ผูเ้ ชียวชาญด้าน
แหล่งเรี ยนรู ้ และผูเ้ ชียวชาญด้านเรื องเศรษฐกิจพอเพียง เพือตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม
หลังจากนันนําค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ทีได้ มาเทียบกับ
เกณฑ์ โดยหากค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ . แสดงว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสมสามารถ
นําไปใช้ได้ แต่ถา้ ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (IOC) น้อยกว่า . แสดง
ว่าต้องนําแบบสอบถามนันไปปรับปรุ งแก้ไขก่อนทีจะนําไปใช้ ซึงแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญก่อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
มีค่าระหว่าง . - .
โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ 0.76 ซึงแสดงว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
(รายละเอียดแสดงอยูใ่ นตารางที ภาคผนวก ค หน้า )
. นําแบบสอบถามความต้องการ และความคิดเห็นไปเก็บข้อมูลกับผูส้ อนวิชา
เศรษฐศาสตร์ โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ผลการสอบถามความคิดเห็นผูส้ อนเศรษฐศาสตร์ โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา จํานวน
คน เกียวกับการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา พบว่า ความต้องการและความคิดเห็นในการ
พัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
ครู ส่วนใหญ่ตอ้ งการนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาในวิชา
สังคมศึกษา
เพราะบทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นสื อทีสามารถนํามาจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี
เนืองจากนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง ซึงบางครังครู มีเวลาในการสอนน้อย เนืองจากมี
กิจกรรมต่าง ๆในโรงเรี ยนมีเป็ นจํานวนมาก ซึงทําให้ชวโมงสอนไม่
ั
เพียงพอ ครู ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ เนืองจาก
เป็ นสาระทีมีเนือหามาก หากหน่วยการเรี ยนรู ้ใดสามารถให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง จะ
ประหยัดเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี ครู ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีประสบการณ์ในการ
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จัดทําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เนืองจากต้องใช้เวลาในการศึกษาทําความเข้าใจ ซึงต่างจาก
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรงทีครู ส่วนใหญ่สามารถมีความคิดเห็นว่าสร้างได้ง่ายกว่า และคุน้ เคย
กับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง
แต่ครู ส่วนใหญ่ยงั มีความคิดเห็นว่าควรมีการส่ งเสริ มให้
ครู ผสู ้ อนสาระเศรษฐศาสตร์ มีการสร้างและพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เพือใช้ประกอบการ
เรี ยนการสอน เนืองจากเป็ นสื อการสอนทีสามารถพัฒนาความรู ้ผเู ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี เนืองจาก
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขามีการนําเสนอทีไม่เรี ยงลําดับตายตัว
หากนักเรี ยนเลือกคําตอบได้
ถูกต้องก็สามารถข้ามกรอบไปเรี ยนกรอบทีบทเรี ยนกําหนด
หากนักเรี ยนคนใดตอบคําถามไม่
ถูกต้อง ก็สามารถย้อนกลับไปศึกษาในกรอบยืน และตอบคําถามได้ใหม่ในกรอบสาขา ซึงจะช่วย
แก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรี ยน ซึงเป็ นการเรี ยนรู ้ตามความสามารถ และศักยภาพของนักเรี ยนแต่
ละคน นอกจากนีครู ส่วนใหญ่เห็นว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาทีดี จะต้องประกอบไปด้วย คํา
ชีแจง หรื อคําแนะนําในการศึกษาด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาในฉบับนัน
และมีลกั ษณะ
รู ปแบบทีมีเนือหาทีไม่เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน เนือหามีการเรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก ส่ วน
ข้อเสนอแนะ อืน ๆ เพิมเติม พบว่าการเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ควรมีการให้ศึกษา
แบบรายบุคคล และศึกษาเป็ นกลุ่มซึงจะทําให้นกั เรี ยนมีการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน
จากขันตอนการสร้างแบบสอบถามความต้องการของผูส้ อนสาระเศรษฐศาสตร์สามารถ
สรุ ปได้ดงั แผนภูมิที ดังนี
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง

นําแบบสอบถามไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจและปรับแก้ไข

ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา

นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับผูส้ อนสาระเศรษฐศาสตร์

แผนภูมิที แสดงขันตอนในการสร้างแบบสอบถามความต้องการของผูส้ อนสาระเศรษฐศาสตร์
ก่อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา
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. แบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ ก่อนการพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรู ป
จํานวน ฉบับ มี ตอน ได้ แก่
ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี
ตอนที สัมภาษณ์เกียวกับสถานภาพและข้อมูลทัวไปของผูเ้ ชียวชาญ จํานวน ข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่งการทํางาน และประสบการณ์ในการทํางาน
ตอนที
สัมภาษณ์ดา้ นความต้องการ และความคิดเห็น เกียวกับการพัฒนาบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา ตามความคิดเห็นทีเป็ นจริ งของผูเ้ ชียวชาญ
ตอนที ข้อเสนอแนะอืน ๆ เพิมเติม
ขันตอนการสร้ างแบบสั มภาษณ์ มีรายละเอียด ดังนี
. ศึกษาเอกสารเกียวกับแนวทางในการจัดทําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
. นําข้อมูลทีได้จากการศึกษามากําหนดโครงสร้างของเครื องมือ ขอบเขตของเนือหา โดย
ขอคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
. นําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนไปให้ผเู ้ ชียวชาญ จํานวน ท่านตรวจสอบความถูกต้อง
ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ผูเ้ ชียวชาญด้านแหล่งเรี ยนรู ้ และผูเ้ ชียวชาญด้านเรื อง
เศรษฐกิจพอเพียง เพือตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of
Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
หลังจากนันนําค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ทีได้ มาเทียบกับ
เกณฑ์ โดยหากค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ . แสดงว่าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีความ
เหมาะสมสามารถนําไปใช้ได้ แต่ถา้ ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์ (IOC)
น้อยกว่า . แสดงว่าต้องนําแบบสัมภาษณ์นนไปปรั
ั
บปรุ งแก้ไขก่อนทีจะนําไปใช้ ซึงแบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญก่อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้
เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที มีค่าระหว่าง . - .
โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . ซึงแสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้ (รายละเอียดแสดงอยูใ่ นตารางที ภาคผนวก ค หน้า )
ขันตอนที
นําแบบสัมภาษณ์ทีผ่านการตรวจสอบแก้ไข เช่น ปรับคําถามในการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญ แล้วจึงนําไปสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญทีมีความรู ้ดา้ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ผูเ้ ชียวชาญ
ทีมีความรู ้ดา้ นการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหาเรื องเศรษฐกิจพอเพียง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสั มภาษณ์
ในการสัมภาษณ์ เพือเก็บข้อมูลพืนฐานนี ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสัมภาษณ์ อย่างเป็ นทางการ
โดยมีขนตอน
ั
ดังนี (มาเรี ยม นิลพันธุ์
: 168)
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือนําไปขอความอนุเคราะห์
จากผูใ้ ห้สัมภาษณ์
. ผูว้ ิจยั แจ้งให้ผสู ้ ัมภาษณ์ทราบ และกําหนดเวลาและสถานทีในการสัมภาษณ์ พร้อม
ทังแจ้งวัตถุประสงค์และประเด็นทีจะสัมภาษณ์ และขออนุญาตถึงสิ งทีจะใช้ประกอบการสัมภาษณ์
เช่น ถ่ายรู ปหรื อให้มีผชู ้ ่วยสัมภาษณ์
. ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสัมภาษณ์โดยแนะนําตัวและเริ มสัมภาษณ์ ทีละประเด็นและสรุ ป
ประเด็นทีได้ก่อนทีจะขึนประเด็นใหม่ นอกจากนีผูว้ ิจยั ระบุขอ้ ความสําคัญ ๆ ทีได้จากการสัมภาษณ์
. ก่อนปิ ดการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั ทบทวนโดยการสรุ ปสาระสําคัญทีได้จากการสัมภาษณ์
และกล่าวแสดงความขอบคุณผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์จะนํามาบันทึกผลทันทีหลังจากสัมภาษณ์สินสุ ดซึ งผูว้ ิจยั
ได้กาํ หนดแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเรี ยบเรี ยงข้อมูลทีได้จากการให้สมั ภาษณ์ โดยไม่มี
การสอดแทรกความคิดเห็นลงไป และใช้วิธีระบุคาํ พูดสําคัญ ๆ ลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ์
หลังจากนันผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์เนื อหา (Content analysis) เพือให้ได้ขอ้ มูลไปเป็ นแนวทางใน
การสร้างและพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเคียงคู่เพชรบุรี
สรุ ปผลการสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญก่ อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
พบว่า จุดเด่นและจุดด้อยของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป มีดงั นี จุดเด่นของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ว่าเป็ นบทเรี ยน
ที ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ได้ด้วยตนเอง ตาม
ความสามารถของตน เด็กทีเรี ยนช้ามีเวลาศึกษามากขึน และเด็กทีเรี ยนเร็ วก็ใช้เวลาในการศึกษา
น้อย ส่ วนจุดด้อยของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป คือ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปไม่สามารถใช้แทนครู ผสู ้ อนได้ตลอด
และการสอนโดยใช้สือชนิดนี ผูเ้ รี ยนอาจขาดการสื อสารและขาดการทํางานร่ วมกับเพือน ๆ
จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ควรนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการกับเนือหาสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ โดย
บูรณาการกับแหล่งเรี ยนในโรงเรี ยน เช่น สวนเกษตร สวนสมุนไพร เป็ นต้น นอกจากนีควรนําหลัก
คิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ในสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รวมทัง
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึงจะทําให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจําวัน
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และจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญในด้านการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิน
เพือนํามา
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยน พบว่า ควรนําแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถินมาจัดการเรี ยนการ
สอน ในลักษณะการทําโครงงาน และให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสนําเสนอผลงาน ซึงจะทําให้นกั เรี ยนมี
ความสนใจ และมีความกระตือรื อร้นกับการทํางาน เนืองจากได้เรี ยนรู ้ในสิ งทีอยูใ่ กล้ตวั ผูเ้ รี ยน ซึง
ครู ผสู ้ อนจะเป็ นทีปรึ กษา และให้คาํ แนะนําหากนักเรี ยนมีขอ้ สงสัย หรื อเกิดปัญหา
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นและการสั มภาษณ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ เพือสร้างบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ ซึงในการวิเคราะห์
ข้อมูล ในขันตอนที การวิจยั (Research : R1) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการดังนี
. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) ซึ งใช้ในการวิเคราะห์แบบ
สัมภาษณ์ หรื อแบบสอบถามความต้องการ และ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์เนือหา (Content analysis)
ขันตอนที การพัฒนา (Development : D1) : เป็ นการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพ
ของบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
วัตถุประสงค์
เพือดําเนินการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
วิธีดําเนินการ
. นําข้อมูลทีได้จากการสังเคราะห์ในขันตอนที เพือนํามาเป็ นแนวทางในการสร้าง
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี
2.ดําเนินการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา จํานวน เล่ม
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. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน แผน
. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จํานวน ข้อ
. แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยน
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
. บทเรี ยนสํ าเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่ งเรียนรู้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
ในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคู่ ประกอบด้วยการดําเนินงาน ซึงมีขนตอน
ั
ดังนี
1.1 วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลพืนฐานจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเป็ นพืนฐานในการสร้าง
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา รวมทังข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี ยวชาญด้านเนื อหา ผูเ้ ชี ยวชาญ
ด้านบทเรี ยนสําเร็ จรู ป และผูเ้ ชียวชาญด้านท้อ งถินเพชรบุรี ทีได้จากขันตอนที เพือเป็ นแนวทาง
ในการสร้างและพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิ จ
พอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
. นําข้อมูลทีได้จากการศึกษาทังข้อมูลจากการสอบถามนักเรี ยน การสอบถาม
ครู ผูส้ อนสาระเศรษฐศาสตร์ และสั มภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญมากํา หนด โครงสร้ า ง ขอบเขตเนื อหา
วัตถุประสงค์ และดําเนิ นการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี จํานวน เรื อง ได้แก่ เรื องที สิ นค้าเมืองเพชร เรื องที อาชีพ
ของคนเมืองเพชร และเรื องที ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองเพชร โดยบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา ทีสร้างขึนแต่ละชุด จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี คือ ( ) ชือเรื อง ( ) คํานํา ( )
คําชีแจง ( ) วัตถุประสงค์ ( ) ประเมินก่อนเรี ยน ( ) เนือหา ( ) ประเมินหลังเรี ยน
. นํา บทเรี ย นสํา เร็ จ รู ป แบบสาขา โดยบู ร ณาการแหล่ ง เรี ย นรู ้ เรื อง เศรษฐกิ จ
พอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบและให้คาํ แนะนําแต่ละเล่ม
. นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีผ่านการปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ว เสนอต่ อ ผูเ้ ชี ยวชาญ ท่ า น ได้แ ก่ ผูเ้ ชี ยวชาญด้า นเนื อหา
ผูเ้ ชี ยวชาญด้านบทเรี ยนสําเร็ จรู ป และผูเ้ ชี ยวชาญด้านท้องถิ นเพชรบุรี เพือตรวจสอบความ

95
เทียงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) และความเหมาะสม รวมทังความสมบูรณ์ของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา แล้วหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของเนื อหา สื อการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์ในแต่ละเล่ม (Index of Item Objective Congruence : IOC)
เกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC ทีตังไว้คือเท่ากับ หรื อมากกว่า .
จึงจะถือได้วา่
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีผูว้ ิจยั สร้างขึนมีความถูกต้อง และสมบูรณ์เหมาะทีจะนําไปใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ต่อไป ซึงค่าความสอดคล้องและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) จากผูเ้ ชียวชาญ
เท่ากับ ซึงผลการประเมินค่าความสอดคล้อง ค่าระหว่าง . - . โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .
(รายละเอียดแสดงอยูใ่ นตารางที ภาคผนวก ค หน้า - )
1.5 นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ ง
แก้ไขข้อบกพร่ อง ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ โดยผูเ้ ชียวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการเขียนคํา
ชีแจงให้ละเอียด เพือให้นกั เรี ยนอ่านแล้วเข้าใจ และสามารถศึกษาบทเรี ยนตามคําชีแจงได้ถูกต้อง
ในหน้านําเสนอเนือหา กรอบคําถาม และกรอบคําตอบ ควรนําเสนอในแต่ละ ส่ วนให้มีความเป็ น
หนึงเดียว เพือจะได้เห็นว่าแตกต่างกัน และทราบได้วา่ เป็ นส่ วนนําเสนอเนือหานําเสนอในเรื อง
กรอบคําถาม และคําตอบ เรื องการวางภาพ ควรให้มีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป ปรับ
ขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน การใช้สญ
ั ลักษณ์กรอบเพือนําเสนอบทเรี ยน รวมทัง
การใช้ตวั การ์ตูนในการดําเนินเรื อง ให้มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม ซึงผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ
ปรับปรุ งแก้ไข ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ และเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจ
อีกครัง เพือความสมบูรณ์ของเครื องมือ
. นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรีสาํ หรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญไปทดลองใช้เพือหา
ประสิ ทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยดําเนินการตามขันตอน ดังนี
. . นําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนรายบุคคล หรื อแบบหนึงต่อหนึง (Individual
Tryout หรื อ One to One Tryout) โดยทดลองใช้กบั นักเรี ยนจํานวน คน ซึ งเป็ นนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที / ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน คน โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต โดยเลือก
นักเรี ยนทีมีความรู ้ ความสามารถต่างกัน ได้แก่ นักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
อย่างละ คนทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยการพิจารณาจากคะแนนวัดผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชาสังคม
ศึกษา ของปี การศึกษา
และหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี ซึงผูว้ ิจยั ได้สอบถามนักเรี ยนในด้านความ
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ถูกต้อง และดูความเหมาะสมของเวลา เนือหา สื อการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ความเหมาะสม
ของการใช้ภาษา และสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน แล้วนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาไป
ปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิงขึน ซึ งผลทีได้จากการหาประสิ ทธิภาพแบบรายบุคคล (E1/E2)
โดยกําหนดเกณฑ์ /
และผลจากการทดลองแบบรายบุคคล ได้ค่าประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป (E1/ E2) เท่ากับ 76.66 / 72.20 ซึงผ่านเกณฑ์การประเมินทีกําหนดไว้ คือ / ดัง
ตารางที
ตารางที แสดงค่าประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา จากการทดลองแบบ
รายบุคคล (Individual Tryout )
ผลการเรี ยนรู ้
กระบวนการ (E1)
ผลลัพธ์ (E2)

จํานวน
นักเรี ยน

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย ส่ วนเบียงเบน ประสิ ทธิภาพ
มาตรฐาน
.
.
.
.
.
.

จากการนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนรายบุคคล พบว่า นักเรี ยน
ยังเกิดความสับสนในการใช้บทเรี ยน เนืองจากยังไม่ได้ทาํ ความเข้าใจในการอ่านคําแนะนําการใช้
บทเรี ยนอย่างละเอียด แต่เมือครู ให้อ่านทบทวนอีกครัง นักเรี ยนก็สามารถศึกษาบทเรี ยนไปได้
นอกจากนีบทเรี ยนในหน่วยที มีตวั อักษรขนาดเล็ก และมีเนือหามาก รู ปภาพประกอบในบทเรี ยนยังมี
ขนาดเล็ก ทําให้ไม่ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน จึงได้ปรับในการตัดเนื อหาบางส่ วนออก และปรับขยาย
ภาพให้ใหญ่ขึน ต่อจากนันผูว้ ิจยั ได้นาํ ได้นาํ บทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา ไปหาประสิ ทธิภาพต่อไป
. . การทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มเล็กหรื อกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) ได้แก่
การนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี ทีได้รับการปรับปรุ งแก้ไขจากการนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนรายบุคคล กับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที / ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน
คน ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ของ
โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต โดยเป็ นนักเรี ยนทีมีความรู ้ความสามารถต่างกัน ได้แก่ นักเรี ยนทีมีผลการเรี ยน
เก่ง คน ปานกลาง คน และอ่อน คน ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาจากคะแนนวัดผลการเรี ยนรู ้ใน
รายวิชาสังคมศึกษาของปี การศึกษา
แล้วนําผลทีได้มาคํานวณหาประสิ ทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก
(Small Group Tryout ) จากสูตรในการหาประสิ ทธิภาพ (E1/ E2) โดยใช้เกณฑ์ /
และผล
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จากการทดลองแบบกลุ่มย่อย ได้ค่าประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป (E1/ E2) เท่ากับ 82.23
/82.93 ซึงผ่านเกณฑ์การประเมินทีกําหนดไว้ คือ / ดังตารางที
ตารางที แสดงค่าประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปจากการทดลองเป็ นกลุ่มเล็ก
(Small Group Tryout )
ผลการเรี ยนรู ้
กระบวนการ (E1)
ผลลัพธ์ (E2)

จํานวน
นักเรี ยน

คะแนน
เต็ม

คะแนนเฉลีย
.
.

ส่ วนเบียงเบน ประสิ ทธิภาพ
มาตรฐาน
.
82.23
.
82.93

จากการนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ไปทดลองใช้ในขันนี พบว่า
. แบบทดสอบระหว่างเรี ยน มีบางข้อทีซํากันระหว่างหน่วยที กับ หน่วยที
ผูว้ ิจยั จึงได้ปรับปรุ งแก้ไข แบบทดสอบให้มีความถูกต้อง ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้ใน
บทเรี ยน
. ปรับตัวเลือกทีไม่ชดั เจนในแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
บางข้อให้ชดั เจน
การพัฒนาปรับปรุ งบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ในครังที เพือบทเรี ยนสําเร็ จรู ปให้มี
ความเหมาะสมและสมบูรณ์ ก่อนนําไปใช้จริ ง รายละเอียดในส่ วนทีต้องปรับปรุ งแก้ไข ทังหมดมี
ดังนี คือ
. ปรับตัวอักษรให้มีความให้มีขนาดใหญ่ขึน จากขนาด เป็ น เพือให้ผเู ้ รี ยนอ่าน
สบายตาขึน
. ปรับตัวอักษรให้น่าสนใจ และแสดงออกถึงความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เพือให้ผเู ้ รี ยน
ศึกษาบทเรี ยนได้อย่างเพลิดเพลิน
. เพิมตัวการ์ตูนในกรอบยืนทีเป็ นกรอบความรู ้เพือแนะนําให้ไปศึกษาในหน้าต่อไป ซึง
เป็ นสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนไม่เกิดความเบือหน่าย
. ปรับปรุ งบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาให้สวยงาม และน่าสนใจยิงขึน
หลังจากทีได้ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องดังกล่าวแล้ว จึงนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มใหญ่ซึง
เป็ นกลุ่มภาคสนามต่อไป
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. . การทดลองแบบภาคสนาม (Field Tryout) ได้แก่ การนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ทีผ่านการทดลอง
และแก้ไขปรับปรุ งในขันตอนทังสองดังกล่าวมาแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
2/1 โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต จํานวน คน ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนําผลทีได้มาคํานวณหาประสิ ทธิภาพ
(E1/ E2) ตามเกณฑ์มาตรฐานทีตังไว้คือ / และผลจากการทดลองภาคสนาม ได้ค่าประสิ ทธิภาพ
ของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป (E1/ E2) เท่ากับ 83.40 / 82.03 ซึงผ่านเกณฑ์การประเมินทีกําหนดไว้ คือ /
ดังตารางที
ตารางที แสดงค่าประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป จากการทดลองแบบภาคสนาม (Field Tryout)

ผลการเรี ยนรู ้
กระบวนการ (E1)
ผลลัพธ์ (E2)

จํานวน
นักเรี ยน

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย ส่ วนเบียงเบน ประสิ ทธิภาพ
มาตรฐาน
.
.
.
.
.
.
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สรุ ปขันตอนการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ดังแผนภูมิ
ที

ดังนี
วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลพืนฐานจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษาในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขา
นําข้อมูลทีได้จากการศึกษา และการสัมภาษณ์มากําหนดโครงสร้าง ขอบเขต
เนือหา วัตถุประสงค์ และดําเนินการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เสนอผูเ้ ชียวชาญ ท่าน เพือหาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา
และหาค่าความสอดคล้อง (IOC)

ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
หาประสิ ทธิภาพ ของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา แบบรายบุคคล (One to one
Tryout) จํานวน คน แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) จํานวน คน และ
แบบภาคสนาม (Field Tryout) จํานวน คน

นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง

แผนภูมิที
เพชรบุรี

แสดงขันตอนการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
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. . นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ทีผ่านการหาประสิ ทธิภาพแบบภาคสนามปรับปรุ งแก้ไขแล้วนําไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ เรืองเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ผู้วจิ ัยได้ ดาํ เนินการจัดทําตามขันตอน ดังนี
. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เกียวกับมาตรฐานการศึกษา ตัวชีวัดชันปี สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง เนือหา การวัดและประเมินผล
. กําหนดสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง เพือนํามาสร้างเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
แบ่งสาระการเรี ยนรู ้ออกเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้ที และ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
. จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน แผน โดยแต่ละแผนประกอบด้วยมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ตัวชีวัดชันปี สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง สาระสําคัญ กระบวนการเรี ยนรู ้ สื อการเรี ยนรู ้
แหล่งการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผล
. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีได้จดั ทําขึน ไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และให้ขอ้ เสนอแนะเพือปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
. ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
2.6 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปให้ผเู ้ ชียวชาญทัง ท่านตรวจสอบ ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญ
ด้านเนือหา ผูเ้ ชียวชาญด้านภาษา และผูเ้ ชียวชาญด้านการวัดและการประเมินผล แล้วนําข้อคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญทัง
ท่าน มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์ ถ้าค่า IOC มีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า . ขึนไป แสดงว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความ
เหมาะสม ถ้าน้อยกว่า . แสดงว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไม่มีความเหมาะสมควรมีการปรับปรุ ง
ให้ดีขึน ซึงแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
จากผูเ้ ชียวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าระหว่าง . - . โดยมีเฉลีย เท่ากับ .
(รายละเอียด แสดงไว้ในตารางที ภาคผนวก ค หน้า – )
. ปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ ได้แก่ เพิม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในแต่ละหน่วยให้สอดคล้องกับตัวชีวัด และเขียนสาระสําคัญในแต่ละแผน
ให้ชดั เจน และบันทึกหลังสอนหลังจากสอนในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้เสร็ จสิ นแล้ว
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ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปขันตอนการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที ดังแผนภูมิที
ดังนี

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสู ตร กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กําหนดมาตรฐานสาระการเรี ยนรู้แกนกลางเพือนํามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้

จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน แผน

เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู้ต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้อง

ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์

นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ผเู้ ชียวชาญ จํานวน ท่านตรวจสอบ เพือหาค่าความสอดคล้อง

ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ

นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

แผนภูมิที

แสดงกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรีก่อนและหลังเรียน
วัตถุประสงค์
เพือประเมินผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบทดสอบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับชันมัธยมศึกษาปี ที
ขันตอนการสร้ างเครืองมือ มีดงั นี
. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
และการจัดทํา
หน่วยการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกียวกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ ตัวชีวัดชันปี สาระสําคัญ สาระการเรี ยนรู ้ แนวปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
เพือเป็ นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู ้ รวมทังศึกษาหนังสื อเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ จากหนังสื อการวิจยั เบืองต้น
ของบุญชม ศรี สะอาด (
: - ) การวัดผลทางการศึกษาของสมนึ ก ภัททิยธนี (
:
: - )
- ) เทคนิ คการวิจยั ทางการศึกษาของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (
เพือเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบทดสอบได้ตรง และครอบคลุมเนื อหา โดยการสร้างตาราง
วิเคราะห์ขอ้ สอบ
. ศึกษามาตรฐานตัวชีวัดชันปี สาระสําคัญ ในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
ในสาระการเรี ยนรู ้เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ตวั ชีวัดชันปี และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง เพือกําหนด
จํานวนข้อสอบในแต่ละสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางทีกําหนดไว้ วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ซึงผูว้ ิจยั ได้จดั ทําตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ ในตารางที ดังนี
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ตารางที แสดงการวิเคราะห์ขอ้ สอบ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที

. นําหลักการผลิตมา
วิเคราะห์การผลิตสิ นค้า
และบริ การในท้องถินทัง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ งแวดล้อม
. หลักการและ
เป้ าหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ส .

ส .

ส .

-

-

-

-

-

อธิบายปัจจัยการ
ผลิต สิ นค้าและ
บริ การ

เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตใน
. สํารวจ และวิเคราะห์ ท้องถิน
ปัญหาการผลิตสิ นค้าและ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
บริ การในท้องถิน
พอเพียง
. ประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสิ นค้าและ
บริ การในท้องถิน
รวม

-

1

1

1

1

1

รวม

ส .

การประเมินค่ า

. สํารวจสิ นค้าใน
ท้องถินว่ามีการผลิต
อะไรบ้าง

การสั งเคราะห์

ส .

การวิเคราะห์

. ความหมาย
ความสําคัญ และหลักการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

พฤติกรรมการเรียนรู้ (ข้ อ)

การนไปใช้

ส .

มาตรฐาน
ตัวชีวัดชันปี

ความเข้ าใจ

สาระสํ าคัญ

ความรู้ ความจํา

มาตรฐาน
การเรียนรู้

6
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. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี เป็ น
แบบทดสอบชนิด ตัวเลือก จํานวน ข้อ เพือทดสอบผลการเรี ยนรู ้ตามตัวชีวัด เพือจะได้นาํ
แบบทดสอบดังกล่าวไปคัดเลือกข้อสอบทีมีค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)
. นําแบบทดสอบทีสร้างขึน ไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
. นําแบบทดสอบทีสร้างขึนไปให้ผเู ้ ชียวชาญจํานวน ท่าน เพือตรวจหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวัด
โดยพิจารณาความสอดคล้องรายข้อของแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แล้วนําความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
(มาเรี ยม นิลพันธุ์
: ) โดยผูเ้ ชียวชาญได้ให้คาํ แนะนําในเรื องการปรับภาษาการตังประโยค
คําถาม เช่น จังหวัดเพชรบุรี มีพืนทีติดต่อกับหลายจังหวัด ยกเว้น ข้อใด โดยผูเ้ ชียวชาญให้ปรับ
ํ เป็ นเส้นเลือด
คําถามเป็ น ข้อใด กล่าวถึง อาณาเขตติดต่อของจังหวัดเพชรบุรี ปรับคําถาม แม่นาที
ใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี แก้ไขเป็ น แม่นาที
ํ เปรี ยบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนีผูเ้ ชียวชาญได้แนะนําให้ปรับคําตอบใหม่ เนืองจากมีความหมายกํากวม ข้อทีกล่าวว่า
สิ นค้าทีขึนชือมากทีสุ ด ทีนักท่องเทียวต้องซือเป็ นของฝากหากมาเทียวจังหวัดเพชรบุรี คือสิ นค้าใด
ซึงข้อทีถูก คือข้อ ง ตอบขนมหวาน แก้เป็ น ง ตอบขนมหม้อแกง โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการแก้ไข
ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ และเสนอผูเ้ ชียวชาญพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ถ้าค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า . แสดงว่าข้อคําถามนันใช้ได้ มีความ
เหมาะสมหรื อมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แต่ถา้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที
คํานวณได้มีค่าน้อยกว่า . แสดงว่าข้อคําถามนันไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ควรตัดทิง
หรื อนํามาปรับปรุ งแก้ไขใหม่ ซึงแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญ
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าระหว่าง . - . โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . (รายละเอียดดังตาราง
ที ภาคผนวก ค หน้า – )
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
ซึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพือหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ ต่อจากนันได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ สอบโดยเรี ยงลําดับคะแนนผูเ้ รี ยนจากมากไปหา
น้อย และเลือกคะแนนในกลุ่มสู ง และผูเ้ รี ยนทีมีคะแนนในกลุ่มตํา เพือนํามาวิเคราะห์ค่า ความยาก
ง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ต่อไป
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. นําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์การทดสอบ ทีมีระดับความยากง่าย (p) ระหว่าง . –
. และค่าอํานาจจําแนก (r) ตังแต่ . ขึนไป โดยเลือกข้อสอบจํานวน
ข้อ จากข้อสอบ
จํานวน
ข้อ ทีได้คา่ ความยากง่าย (p) ระหว่าง . – 0.76 และ ค่าอํานาจจําแนก (r) ตังแต่
. – 0.76 โดยตัดข้อสอบทีไม่ผา่ นการวิเคราะห์ จํานวน
ข้อที ,19,59 มีค่า p ตํากว่า .
จัดเป็ นข้อสอบยากเกินไป ข้อที ,14 ,20,23,25,26,31,35,37,40, , , , มีค่า r ตํากว่า .
จัดเป็ นข้อสอบทีมีอาํ นาจจําแนกตํากว่าเกณฑ์ ข้อที , , , , , มีค่า p สูงกว่า . จัดเป็ น
ข้อสอบทีง่ายเกินไป และเนืองจากข้อสอบเกินจํานวนทีต้องการ ผูว้ ิจยั จึงตัดข้อสอบออกแบบ
เจาะจงเพือให้ตรงตามตัวชีวัด จํานวน ข้อ ได้แก่ ข้อ , , , , , (รายละเอียดดังตาราง
ที ภาคผนวก ค หน้า - ) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์
: )
. นําข้อสอบทัง
ข้อทีคัดเลือกไว้มาหาค่าความเชือมัน (Reliability) ของ
แบบทดสอบทังฉบับ โดยการใช้สูตร KR -20 ของคูเดอร์และริ ชาร์ดสัน (Kuder and Richardson
Formular 20) และได้ค่าความเชือมันของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียง
คู่เพชรบุรี เท่ากับ .
2.9 จัดพิมพ์ขอ้ สอบทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว เพือนําไปทดลองจริ งกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป ดังแผนภูมิที
ดังนี
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ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และเอกสารทีเกียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ
วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง กําหนดจํานวนข้อสอบในแต่ละตัวชีวัด
สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
เสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้

ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
นําแบบทดสอบให้ผเู้ ชียวชาญ

ท่านตรวจสอบ เพือหาค่าความสอดคล้อง (IOC)

ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที

ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพือหาคุณภาพของแบบทดสอบ

วิเคราะห์หาความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบรายข้อ
หาค่าความเชือมันของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KRได้แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จํานวน

แผนภูมิที
เพชรบุรี

ข้อ เพือนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง

แสดงขันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
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4. แบบประเมินความสามารถในการสร้ างผลงานของนักเรียน
จุดประสงค์
เพือประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินผลงาน หลังการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดภาระงานให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทํา จํานวน
กลุ่มละ ชินงาน ได้แก่ ผังความคิด เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี ป้ ายนิเทศ เรื อง
ทรัพย์ในดินสิ นในนําเมืองเพชร หนังสื อเล่มเล็ก เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี และ
ป้ ายนิเทศเรื องมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเพชร ภาระงานทีผูว้ ิจยั มอบหมายให้นกั เรี ยนทําจะต้อง
แสดงออกถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ โดยกําหนดระดับคุณภาพของผลงานเป็ น
แบบรู บริ ค (Rubric)
ขันตอนในการสร้ าง มีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี
. กําหนดองค์ประกอบการประเมินชินงานของนักเรี ยนไว้ ด้าน ได้แก่ ( ) ความ
ถูกต้องของเนือหาทีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ) แนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ) ความน่าสนใจ สวยงามและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
. กําหนดระดับคุณภาพของผลงานเป็ นแบบรู บริ ค (Rubric) โดยในแต่ละด้านมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี
ระดับคุณภาพ
ดี
2 ระดับคุณภาพ
พอใช้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง
. ร่ างคําอธิบายระดับคุณภาพการประเมินชินงานแต่ละด้าน ดังนี
ด้านที ความถูกต้องของเนือหาทีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง เนือหาทีบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
2 หมายถึง มีเนือหาทีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงถูกต้อง ชัดเจน แต่มีประเด็นไม่ครบ
หมายถึง มีเนือหาทีบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ถูกต้อง แต่มีบางประเด็นไม่ชดั เจน และไม่ครบ
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ด้านที แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
2 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้บางครังเท่านัน
หมายถึง ไม่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที ความน่าสนใจ สวยงามและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
หมายถึง ผลงานทีนําเสนอมีรูปแบบ สี สัน มีความเรี ยบร้อย
สวยงาม และแนวคิดทีมีความแปลกใหม่ แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์
2 หมายถึง ผลงานมีรูปแบบสี สนั สวยงาม แต่ขาดความคิดทีมี
ความแปลกใหม่ และไม่แสดงออกถึงความคิดที
สร้างสรรค์
หมายถึง ผลงานขาดสี สนั ไม่มีความสวยงาม และขาดความคิดทีมี
ความแปลกใหม่ ลอกเลียนแบบมาจากผูอ้ ืน
. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การประเมินผลรวมรวมความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยน กําหนด
เกณฑ์ ดังนี
. - .
. – .
. – .

หมายถึง

ความสามารถในการสร้างผลงานของ
นักเรี ยน อยูใ่ นระดับ ปรับปรุ ง
หมายถึง ความสามารถในการสร้างผลงานของ
นักเรี ยน อยูใ่ นระดับ พอใช้
หมายถึง ความสามารถในการสร้างผลงานของ
นักเรี ยน อยูใ่ นระดับดี ดี

. นําแบบประเมินผลงาน ไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
. นําแบบประเมินผลงาน ไปให้ให้ผเู ้ ชียวชาญทัง ท่าน เพือตรวจหาค่าความเทียงตรง
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เชิงเนือหา (Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ .
(ดังแสดงในตารางที ภาคผนวก ค หน้า ) และนําข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ ชียวชาญ มาปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินผลงาน ในเรื องระดับการให้คะแนนโดยเพิมความ
สวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ในการทําผลงาน
. นําแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน ไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ที
เรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้บูรณาการ เรื องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปขันตอนในการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของ
นักเรี ยน ในแผนภูมิที ดังนี
ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับการสร้าง แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน
ของนักเรี ยน
สังเคราะห์และสร้างแบบประเมินให้สอดคล้องกับขอบข่ายเนือหา พฤติกรรมบ่งชี
ทีกําหนดและเกณฑ์การประเมิน
สร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยน จํานวน ชินงาน

เสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุ ง แก้ไข
แบบประเมินความสามารถ ในการสร้างผลงานของนักเรี ยน
เสนอผูเ้ ชียวชาญ ตรวจสอบหาค่าความเทียงตรงเชิงเนื อหา และค่าความ
สอดคล้อง พร้อมทังปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

แผนภูมิที แสดงขันตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน
ของนักเรี ยน
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ขันตอนที การวิจัย (Research : R2) : เป็ นการนําบทเรียนสํ าเร็จรูปแบบสาขา โดย
บูรณาการแหล่ งเรียนรู้ เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
วัตถุประสงค์
เพือทดลองใช้บทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ทีมีประสิ ทธิภาพหลังจากปรับปรุ งแล้ว รวมทังหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
และประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
การทดลองใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา มีองค์ประกอบในการทดลอง ดังต่อไปนีคือ
. ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านลาด
ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ปี การศึกษา
จํานวน ห้องเรี ยน รวมทังสิ น
คน
. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที / โรงเรี ยนบ้านลาด
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที
ปี การศึกษา
จํานวน คน ทีได้มาด้วยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling )
โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม
ระยะเวลาทีใช้ ในการทดลอง
ระยะเวลาในการทดลอง บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ทีกําลังศึกษา
ในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
โดยใช้เวลาในการทดลอง สัปดาห์ สัปดาห์ละ ชัวโมง
ชัวโมงละ นาที รวมระยะเวลา ชัวโมง
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แบบแผนการวิจัย
ในการวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ใช้แบบ
แผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียว (The One - Group Pretest – Posttest Design) (มาเรี ยม นิลพันธุ์
: ) คือ การออกแบบการเรี ยนการสอนเป็ นแบบกลุ่มเดียว ให้มีการทดสอบก่อนเรี ยน
(Pre-test) จากนันให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี แล้วจึงทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) ดังตารางที ดังนี
ตารางที

แสดงแบบแผนการวิจยั แบบ The One - Group Pretest – Posttest Design

การทดสอบก่อนทดลอง
T1
T1
X
T2

การทดลอง

x

การทดสอบหลังทดลอง
T2

หมายถึง การทดสอบก่อนการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
หมายถึง การทดลองใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
หมายถึง การทดสอบหลังการเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
บ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
2. ผูว้ ิจยั นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ทีสร้างและพัฒนาขึนไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที / ทีกําลังศึกษาในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
3. ชีแจงทําความเข้าใจกับนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง เกียวกับวิธีการเรี ยนจากบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
. นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) เรื องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
จํานวน ข้อ ใช้เวลา นาที
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. ดําเนินการทดลองใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรีกบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขนตอนตามลํ
ั
าดับ ดังต่อไปนี
ขันนํา ผูว้ ิจยั แนะนําการใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
โดยบูรณาการแหล่ง
เรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบอกวัตถุประสงค์ของการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา และบทบาทของนักเรี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา และดําเนินการตามขันตอนทีได้กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ขันสอน ดําเนินการตามกระบวนการทีได้วางแผนไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยครู เป็ นเพียงผูช้ ่วยเหลือในเวลาทีนักเรี ยนเกิดปัญหา เกียวกับการเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขา
ขันสรุ ป
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกียวกับความรู ้ทีได้เรี ยนมา และครู
มอบหมายภาระงานให้นกั เรี ยนทําภายหลังการเรี ยนจบในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ โดยผลงานของ
นักเรี ยนแต่ละบุคคลนัน ครู เป็ นผูป้ ระเมินด้วยตนเอง โดยการใช้แบบประเมินความสามารถในการ
สร้างผลงานทีได้ออกแบบขึน
. หลังจากทีดําเนินการศึกษากิจกรรม โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
โดย
บูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สิ นสุ ดลงแล้ว ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยน
ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน (Post – test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ชุดเดียวกับทีใช้ในการ
ทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน แต่เปลียนแปลงโดยการสลับข้อ จํานวน
ข้อ ใช้เวลา
นาที
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครังนี ประกอบด้วย
. หาค่าประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้
เรื อง เศรษฐกิ จพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
โดยใช้สูตรหา
ประสิ ทธิภาพ E1 / E2 ซึงได้กาํ หนดไว้ที /
2. เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้การทดสอบค่า t – test แบบ
Dependent คือมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวทีมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลองและ
ใช้สถิติค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ประเมิ นความสามารถในการสร้ างผลงานของนักเรี ย น โดยใช้ค่าเฉลี ย ( X )
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ขันตอนที การพัฒนา (Development : D2) : การประเมินผล และปรั บปรุ งแก้ ไข
บทเรียนสํ าเร็จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่ งเรียนรู้ เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
วัตถุประสงค์
เพือปรับปรุ งบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ให้มีประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนรู ้
วิธีดําเนินการ
หลังจากผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการทดลองใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุ รี ให้มีประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนรู ้กบั กลุ่ม
ทดลองชันมัธยมศึกษาปี ที ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้นาํ
ข้อบกพร่ องและปั ญหา อุปสรรคต่าง ๆ ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี ทีพบเห็นมาปรับปรุ งแก้ไข
เพือให้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีประสิ ทธิภาพยิงขึน
จากข้อความทีกล่าวมาข้างต้น
ผูว้ ิจยั ได้แสดงขันตอนการสรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั
ดังตารางที
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ตารางที

แสดงการสรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั

วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป โดยบูรณาการ
แหล่ ง เรี ย นรู ้
เรื อง
เศรษฐกิ จพอเพียงเคียงคู่
เ พ ช ร บุ รี สํ า ห รั บ
นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษา
ปี ที ให้มีประสิ ทธิภาพ
/ ตามเกณฑ์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย /เอกสาร

เครืองมือ/กระบวนการ

• พัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ • นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที • แบบสอบถามความต้อ งการ
สาขา โดยบู ร ณาการแหล่ ง /
และความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย น
เรี ยนรู้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง • ครู ผสู้ อนสาระเศรษฐศาสตร์ ครู และผูเ้ ชียวชาญ
เคียงคู่เพชรบุรี
• ผูเ้ ชี ยวชาญจํา นวน ท่ า น
ในด้ า นเนื อหา ด้า นเนื อหา
ด้านบทเรี ยนสําเร็จรู ป และ
ด้านท้องถินเพชรบุรี
• หาประสิ ทธิ ภ าพบทเรี ยน
สํ า เร็ จ รู ปแบบสาขา โดย
บูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง เ คี ย ง คู่
เพชรบุ รี ทดลองรายบุ ค คล
(Individual Tryout)

• นั ก เรี ยนชั นมั ธ ยมศึ กษา
ปี ที / โรงเรี ย นบ้า นลาด
วิ ท ยา ที ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง
และมี ผ ลการเรี ย นเก่ ง ปาน
กลาง และอ่อน อย่างละ
คน รวม คน

• บทเรี ยนบทเรี ยนสํ า เร็ จ รู ป
แบบสาขา โดยบู ร ณาการ
แหล่ งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิ จ
พ อ เ พี ย ง เ คี ย ง คู่ เ พ ช ร บุ รี
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ลโดยหาค่ าเฉลี ย
( X ) และหาค่า E1 / E2 โดยใช้
เกณฑ์ /

• หาประสิ ทธิ ภ าพบทเรี ยน
สํ า เร็ จรู ปแบบสาขา โดย
บูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง เ คี ย ง คู่
เพชรบุรี ทดลองแบบกลุ่มเล็ก
(Small Group Tryout)

• นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที / โรงเรี ยนบ้ า นลาด
วิ ท ยา ที ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง
แ ล ะ มี ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ก่ ง
ปานกลาง และอ่อน อย่างละ
คน รวม คน

• บทเรี ยนบทเรี ยนสํ า เร็ จ รู ป
แบบสาขา โดยบู ร ณาการ
แหล่ งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิ จ
พ อ เ พี ย ง เ คี ย ง คู่ เ พ ช ร บุ รี
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่ าเฉลี ย
( X ) และหาค่า E1 / E2 โดยใช้
เกณฑ์ /

• หาประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ยน
สํ า เร็ จรู ปแบบสาขา โดย
บู ร ณาการแหล่ ง เรี ย นรู ้ เรื อง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง เ คี ย ง คู่
เพชรบุรี ขันทดลองภาคสนาม
(Field Tryout)

• นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที / โรงเรี ยนบ้า นลาด
วิ ท ยาที ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จํานวน
คน

• บทเรี ยนบทเรี ยนสํ า เร็ จ รู ป
แบบสาขา โดยบู ร ณาการ
แหล่ งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิ จ
พ อ เ พี ย ง เ คี ย ง คู่ เ พ ช ร บุ รี
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ลโดยหาค่ าเฉลี ย
( X ) และหาค่า E1 / E2 โดยใช้
เกณฑ์ /

• หาประสิ ทธิ ภ าพบทเรี ยน • นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
สํ า เร็ จรู ปแบบสาขา โดย ปี ที / โรงเรี ยนบ้า นลาด
บูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง วิทยา จํานวน
คน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง เ คี ย ง คู่
เพชรบุ รี กับ นัก เรี ย น กลุ่ ม
ตัวอย่าง

• บทเรี ยนบทเรี ยนสํ า เร็ จ รู ป
แบบสาขา โดยบูรณาการแหล่ง
เรี ยนรู้ เรื อง เศรษฐกิ จพอเพียง
เคี ยงคู่เพชรบุรี วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยหาค่าเฉลีย ( X ) และหาค่า
E1 / E2 โดยใช้เกณฑ์ /
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ตารางที (ต่อ)
กลุ่มเป้ าหมาย /เอกสาร

วัตถุประสงค์

วิธีการ

เครื องมือ/กระบวนการ

. เพือเปรี ยบเทียบผล
การเรี ยนรู้ ก่อนและ
หลังเรี ยน โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที

• ทดสอบผลการเรี ยนรู้

• นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที / โรงเรี ยนบ้านลาด
วิทยา

• แบบทดสอบผลการเรี ยนรู้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( X )
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ค่า t – test แบบ Dependent

. เพือประเมิน
ความสามารถในการ
สร้างผลงานของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที
โดยบูรณาการแหล่ง
เรี ยนรู้ เรื องเศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี

• ประเมินผลงาน

• นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที / โรงเรี ยนบ้านลาด
วิทยา

• แบบประเมินความสามารถใน
การสร้างผลงานของนักเรี ยน
โดยใช้ ค่าเฉลีย ( X )
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แล้วนําเสนอโดยเทียบกับเกณฑ์

116
บทที
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ครังนีเป็ นลักษณะของการ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development : R & D) โดยผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ น ตอนไว้ดงั นี
ตอนที ผลการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
ตอนที ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็จรู ป เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
ตอนที ผลการประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที หลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้
ตอนที ผลการพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรูป โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ เรือง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ให้ มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ /
ผูว้ ิจยั ได้นาํ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปไปหาประสิ ทธิภาพ E /E แบบรายบุคคล (Individual
Tryout) โดยใช้กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึงมีผลการเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ คน รวมจํานวน
คน ผลการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ได้ประสิ ทธิภาพ E /E เท่ากับ . / .
(รายละเอียดแสดงไว้ทีตารางที ภาคผนวก ค หน้า ) ต่อจากนันผูว้ ิจยั ได้นาํ บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ทีแก้ไขแล้ว ไปหาประสิ ทธิภาพกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา อําเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน ซึงมีผลการเรี ยนเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน อย่างละ คน เป็ นการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) และจากการทดลอง
แบบกลุ่มเล็ก ได้ค่าประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป E /E เท่ากับ . / . ซึงสูงกว่า
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เกณฑ์ทีตังไว้คือ / (รายละเอียดแสดงไว้ทีตารางที ภาคผนวก ค หน้า ) จากนันผูว้ จิ ยั
ได้นาํ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปไปหาประสิ ทธิภาพภาคสนาม (Field Tryout) ได้ค่าประสิ ทธิภาพของ
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป E /E เท่ากับ . / . ซึงสู งกว่าเกณฑ์ทีตังไว้คือ / (รายละเอียด
แสดงไว้ในตารางที ภาคผนวก ค หน้า - )
ผูว้ ิจยั ได้นาํ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีผ่านการหาประสิ ทธิภาพภาคสนามแล้ว นําไปทดลองใช้
จริ งกับนักเรี ยน จํานวน
คน ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการใช้สือจริ ง ได้ผลการหาประสิ ทธิภาพ
ดังตารางที (รายละเอียดแสดงไว้ทีตารางที ภาคผนวก ค หน้า - )
ตารางที

แสดงค่าประสิ ทธิภาพบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการเรี ยนรู ้

กระบวนการ (E1)
ผลลัพธ์ (E2)

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย
.
.

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
.
.

ประสิ ทธิภาพ
.
.

จากตารางที
พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ได้ผลการทดลองหาค่าประสิ ทธิภาพ คะแนนเฉลียนักเรี ยนทีทํา
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน มีค่าเท่ากับ . และคะแนนเฉลียนักเรี ยนหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ .
เมือเทียบกับเกณฑ์
/ ทีกําหนดไว้ แสดงว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที มี
ประสิ ทธิภาพสามารถนําไปใช้ในการสอนได้ ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที ทีได้
กําหนดไว้ และจากกการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้ความร่ วมมือ
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมทีปรากฏอยูใ่ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ปในระดับดี และมีความกระตือรื อร้นต่อการ
ฟังคําอธิบาย คําชีแจง คําแนะนําทีถูกต้องจากครู ผสู ้ อนเป็ นอย่างดี
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ตอนที
ผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้ วยบทเรียนสําเร็จรูป เรือง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่ งเรียนรู้ สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
จากการวิเคราะห์ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที ได้ผลดังตารางที
ตารางที

แสดงการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา

ผลการเรี ยนรู ้

จํานวน
นักเรี ยน

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

คะแนนเต็ม

X

S.D.

.
.

.
.

ค่า t

- .

p
.

*p < . (df = 36) = 1.684
จากตารางที
พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็จรู ป เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . โดยหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลียเท่ากับ ( X = . , S.D. . ) สูง
กว่าก่อนเรี ยนมีคะแนนเฉลียเท่ากับ ( X = . , S.D. . )
ตอนที ผลการประเมินความสามารถในการสร้ างผลงานของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปี ที หลังการเรียนด้ วยบทเรียนสําเร็จรูป เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการ
แหล่ งเรียนรู้
ในการประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนนําเรื องเศรษฐกิจ
พอเพียง มาวิเคราะห์ในการสร้างผลงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ประเด็น ได้แก่ ความถูกต้อง
ของเนือหาทีบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และความน่าสนใจ สวยงามและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยนํามาบูรณาการ
กับการสร้างชินงาน จํานวน เรื อง ซึงในแต่ละเรื อง ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนแบ่งเป็ น กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
จะต้องทําทัง เรื อง ได้แก่ ผังความคิด เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี ป้ ายนิเทศ เรื อง
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ทรัพย์ในดินสิ นในนําเมืองเพชร หนังสื อเล่มเล็ก เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรีป้ายนิเทศ
เรื อง มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเพชร รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที
ตารางที แสดงความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยน
รายการประเมิน

ชินงานที
ประเมิน

ผังความคิด
เรื อง
เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี
ป้ ายนิเทศ
เรื อง
ทรัพย์ในดิน
สิ นในนํา
เมืองเพชร
หนังสื อ
เล่มเล็ก เรื อง
เศรษฐกิจ
พอเพียง เคียงคู่
เพชรบุรี
ป้ ายนิเทศ
เรื อง มรดกทาง
วัฒนธรรม
เมืองเพชร

ด้ าน
ด้ าน
ด้ าน
ความถูกต้ องของเนือหา แนวทางการประยุกต์ ใช้ ความน่ าสนใจ สวยงาม คะแนนเฉลีย
หลักปรัชญาของ
และแสดงออกถึง
ทีบูรณาการหลักปรัชญา
คะแนน
เศรษฐกิจพอเพียง
ความคิดสร้ างสรรค์
ของเศรษฐกิจพอเพียง
( คะแนน)
( คะแนน)
( คะแนน)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
( X ) S.D.
( X ) S.D.
( X ) S.D.
( X ) S.D.
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

อัน
ดับ
ที

แปล
ผล

.

.

ดี

.

.

ดี

.

.

พอใช้

2.63

0.26

ดี

.

.

ดี

2.33

0.52

พอใช้

2.17

0.41

พอใช้

.

.

ดี

.

.

ดี

.

.

พอใช้

.

.

พอใช้

.

.

ดี

.

.

ดี

.

.

พอใช้

.

.

พอใช้

.

.

พอ
ใช้
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จากตารางที คะแนนความสามารถในการสร้างผลงาน ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการสร้างผลงาน ในระหว่างการสอน
เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี พบว่า ผลงานทีนักเรี ยนทําได้ดีทีสุ ด เรี ยงตามลําดับได้ดงั นี
ผังความคิด เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี ( X = . , S.D. 0.26) ป้ ายนิเทศ เรื อง
ทรัพย์ในดินสิ นในนําเมืองเพชร ( X = . , S.D. . ) หนังสื อเล่มเล็ก เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี ( X = . , S.D. . ) และ ป้ ายนิเทศ เรื อง มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเพชร
( X = . , S.D. . ) ตามลําดับ
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บทที
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development : R & D) มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพือ ) พัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ให้มี
ประสิ ทธิภาพ ) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็จรู ป เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
)
ประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที หลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณการแหล่งเรี ยนรู ้
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนบ้านลาด
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที
ปี การศึกษา
จํานวน ห้องเรี ยน รวมทังสิ น
คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที / โรงเรี ยนบ้านลาด
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที
ปี การศึกษา
จํานวน คน ทีได้มาด้วยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) โดย
ใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย ) แบบสอบถาม ) แบบสัมภาษณ์
) บทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน เล่ม ) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้
เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน แผน )
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ จํานวน ข้อ และ ) แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน
โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%)
ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยการใช้สูตร t – test แบบ Dependent โดยสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
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สรุปผลการวิจยั
จากวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที มีผลการวิจยั ดังนี
) ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้
เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ . / . เป็ นไปตามเกณฑ์ที
กําหนดไว้ /
) ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
) ผลการประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
หลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณการแหล่ง
เรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการสร้างผลงานอยูใ่ นระดับ ดี
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที สามารถอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี
. ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้
เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ . / . เป็ นไปตามเกณฑ์ที
กําหนดไว้ / ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที ทังนีเนืองจากการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขา ผูว้ ิจยั ได้สอบถามความต้องการพัฒนาบทเรี ยน โดยสอบถามจากนักเรี ยน ครู และ
ผูเ้ ชียวชาญ ก่อนการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เพือนํามาสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปอย่างเป็ นระบบ เป็ น
ขันตอน โดยเริ มตังแต่การศึกษาเอกสาร งานวิจยั รู ปแบบการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา
จากครู ผสู ้ อน ผูเ้ ชียวชาญ และจากการศึกษากระบวนการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ศึกษามาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ตัวชีวัด เนือหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แล้วนําข้อมูลทีได้มาพัฒนาบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา
แล้วจึงนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาทีพัฒนาขึน
ไปให้อาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ แล้วปรับปรุ งตามคําแนะนํา จากนันได้นาํ บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ไปให้ผเู ้ ชียวชาญจํานวน ท่าน เพือตรวจสอบความถูกต้องด้านเนือหา ด้านบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
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และด้านท้องถินเพชรบุรี พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา แล้วนํามา
ปรับปรุ งตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ ต่อจากนัน ผูว้ ิจยั นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาไปทดลอง
ใช้กบั นักเรี ยนรายบุคคล (Individual Tryout) จํานวน คน นําข้อบกพร่ องไปปรับปรุ งแก้ไข
แล้วนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout)
จํานวน คน นําข้อบกพร่ องทีได้ไปปรับปรุ งแก้ไข แล้วนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไปทดลองภาคสนาม
(Field Tryout) จํานวน คน นําข้อบกพร่ องทีได้ไปปรับปรุ งแก้ไขอีกครัง จนได้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขาทีสมบูรณ์และมีประสิ ทธิภาพ จะเห็นได้วา่ บทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขาทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
ได้ดาํ เนินการสร้างมาอย่างเป็ นระบบ
เป็ นขันตอน
ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญ และทดลองใช้กบั นักเรี ยน เพือปรับปรุ งหลายครัง ส่ งผลให้การเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด ซึงเป็ นไปตามกฎของธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้
กล่าวถึงกฎแห่งผลว่าการเชือมโยงระหว่างสิ งเร้ากับการตอบสนองจะดีขึน
เมือผูเ้ รี ยนแน่ใจว่า
พฤติกรรมการตอบสนองของตนถูกต้อง การให้รางวัลจะช่วยส่ งเสริ มการแสดงพฤติกรรมนันอีก
สอดคล้องกับสกินเนอร์ (Skinner) ได้กล่าวถึงหลักการเสริ มแรงว่าการเสริ มแรงทางบวกทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความพอใจและสามารถทําให้ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนดีขึนกว่าเดิมได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของธีระชัย ปูรณโชติ (
: 10- ) ดังนัน บทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีผูว้ ิจยั ได้สร้างและ
พัฒนาขึนมานี เป็ นสื อการเรี ยนการสอน ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ กล่าวคือ สามารถตอบสนองความ
แตกต่างของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
และยังเป็ นสื อทีเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนพัฒนาตาม
ความสามารถของตน นอกจากนีในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขานัน ผูว้ ิจยั จะจัดเนือหา
เป็ นกรอบย่อย ๆ ประกอบไปด้วยกรอบยืน และกรอบสาขา โดยกรอบสาขาจะแยกออกมาจาก
กรอบยืน ซึงในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนทุกคนไม่จาํ เป็ นจะต้องเรี ยนทุกกรอบ หากตอบถูกก็สามารถเรี ยน
กรอบยืนไปเรื อย ๆ จนจบอย่างรวดเร็ ว ซึงจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ขต่อในการเรี ยน เนืองจากเนือหา
ทีผูว้ ิจยั นําเสนอ สามารถเพิมเติม หรื อขยายเนือหาได้ตามความเหมาะสม ซึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของมาสโลว์ (Maslow 1992 : 12, อ้างถึงในทิศนา แขมมณี
: 69) ทีว่าให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
สิ งทีรู ้ไปหาสิ งทียังไม่รู้ เริ มจากสิ งทีง่าย ไปหาสิ งทียาก ซึงเป็ นเหตุให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จ
ในการเรี ยนไม่เกิดความเบือหน่ายอันจะนําไปสู่ ความสําเร็ จในระดับสูงต่อไป ด้วยเหตุนีจึงทําให้
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
มีประสิ ทธิภาพสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ซึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของธีระชัย ปูรณโชติ (
: 25-36) และ จิรารัตน์ ชิรเวทย์ (
: – ) ทีกล่าวถึง
หลักการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปว่า ต้องมีการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนตามขันตอนอย่างเป็ น
ระบบ และมีการปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนก่อนนําไปใช้จริ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของยงยุทธ
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สุ วรรณ์นงั (2547 : ) ได้ทาํ การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
ผลการวิจยั
พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปทีสร้างขึนมีค่า
ประสิ ทธิภาพ . / . นุตประวีณ์ ประไพพิศ ( : บทคัดย่อ) ได้พฒั นาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
เรื อง พระไตรปิ ฎก ชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีค่าประสิ ทธิภาพ
วรรณา สวัสดิรักษา (
: ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง
เสี ยงในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ที
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ปี
พุทธศักราช
(ฉบับปรับปรุ ง
) ผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เสี ยง
ในภาษาไทย มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน . / . ศมนวรรณ สุ ขชุ่ม (
: ) ได้
ทําการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง การใช้พจนานุกรม สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื องการใช้พจนานุกรม สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที มีประสิ ทธิภาพ
. / . ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน / พิไลรัตน์
ชูวิจิตร ( : ) ได้ทาํ การวิจยั และพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง คําซ้อนในรู ปแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย ชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
สาขามีประสิ ทธิภาพ . / . ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีตังไว้ และเกษรา สุ ชีรัมย์ (
:
) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ในสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรี ยนรู ้เรื อง บรรยากาศ ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
สาขา หน่วยการเรี ยนรู ้เรื อง บรรยากาศ หน่วยย่อย เรื อง องค์ประกอบ และการแบ่งชันบรรยากาศ มี
ประสิ ทธิภาพ . / . และหน่วยย่อย เรื อง การพยากรอากาศ มีประสิ ทธิภาพ . / . ซึง
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน /
. ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็จรู ป เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
โดยหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
มีคะแนนเฉลียเท่ากับ
( X = . , S.D. . ) สู งกว่าก่อนเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ซึงมีมีคะแนนเฉลียเท่ากับ
( X = . , S.D. . ) สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที ทังนีเนืองจากการสอนด้วยบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี ได้ใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยให้
ผูเ้ รี ยนไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ทีสําคัญในเมืองเพชรบุรี และโครงการในพระราชดําริ ดว้ ยการไปสัมผัส
ของจริ ง จากการสังเกตและจดบันทึก จึงทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนือหาของจังหวัดเพชรบุรีได้เป็ น
อย่างดี
ในการออกแบบการเรี ยนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ผูว้ ิจยั ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
สถานทีจริ ง โดยออกไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
แล้วจึงกลับมาศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาที
ผูว้ ิจยั สร้างขึน ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง ซึงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ทีมีอยูใ่ นจังหวัด
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เพชรบุรี นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งในบางกิจกรรม จึงส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นและ
สนใจทีจะเรี ยนรู ้ยงขึ
ิ นเมือได้ศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
นอกจากนีผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอน ในหน่วยการผลิตสิ นค้าและบริ การ และ
หน่วยเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเพชรบุรี เช่น ด้านการประกอบอาชีพ และการบริ การต่าง ๆ การ
ดําเนินวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม รวมทังด้านศิลปะและวัฒนธรรมทีชาวเพชรบุรีได้รักษาไว้จนถึง
ปัจจุบนั ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เสนอข้อมูลดังกล่าวมาจัดทําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ให้มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลในท้องถินของผูเ้ รี ยน โดยจัดลําดับเนือหาให้มีความเหมาะสม และครอบคลุม
เรี ยงเนือหาจากง่ายไปหายาก มีการใช้ภาษาทีเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน และให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
เนือหาตามความสามารถของผูเ้ รี ยน หากผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเนือหาดีแล้ว ก็สามารถศึกษาบทเรี ยน
จบได้อย่างรวดเร็ ว แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจก็จะมีกรอบสาขาอธิบายให้ความรู ้เพิมเติม เพือให้ผเู ้ รี ยนได้
ทบทวน ทําความเข้าใจก่อนทีจะไปศึกษากรอบยืนต่อไป เพราะกรอบสาขาจะบอกเหตุผลให้ผเู ้ รี ยน
ทราบว่าตอบถูกเพราะอะไร หรื อตอบผิดเพราะอะไร ซึงเป็ นการให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การใช้เหตุผลในการ
ตัดสิ นใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของหทัยกาญจน์ สํารวลหันต์ (
:163) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบบูณาการ โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง ถลกบาตร สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที พบว่าผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . งานวิจยั ของประทีป ด่านแก้ว ( ) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรม
การเรี ยนการสอนกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต ชันประถมศึกษาปี ที เรื องการทํามาหากิน ด้วย
รู ปแบบการสอนแบบบูรณาการ พบว่าผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเฉลียร้อยละ สู งกว่าเกณฑ์
ทีกําหนดไว้ร้อยละ ดวงสมร สารแสน (
: 136)ได้วจิ ยั เรื องการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการ
สอน สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้
วิธีการสอนแบบบูรณาการ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน คือ
คิดเป็ นร้อยละ . ซึงผ่านเกณฑ์ร้อยละ
ธิดาเทพ ลายันต์ (
: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั
เรื อง การพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาท้องถินของเรา (ส ) ชันมัธยมศึกษาปี ที ด้วย
รู ปแบบการสอนแบบบูรณาการ ผลการวิจยั พบว่า ทําให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะหลาย ๆ ด้านและ
ได้รับความรู ้จากเนือหาวิชาต่าง ๆ ทีนํามาบูรณาการในรายวิชาท้องถินของเรา และผลสัมฤทธิของ
นักเรี ยนกลุ่มทีสอนรู ปแบบบูรณาการเฉลีย . สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด ร้อยละ
เช่นเดียวกับ
ลาเวร์ธี (Laverty
:
อ้างถึงใน นุตประวีณ์ ประไพพิศ
: ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง
ออกแบบการสอนทักษะความชํานาญ โดยเปรี ยบเทียบการสอนสองแบบ กลุ่มตัวอย่างทีใช้คือ
พยาบาลดูแลผูป้ ่ วยระยะวิกฤตทีเข้าทํางานใหม่ โดยแบ่งการสอนเป็ นแบบปกติในชันเรี ยน และ
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ศึกษาด้วยตนเองโดยใช้บทเรี ยนโปรแกรม ผลการวิจยั พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ . ระหว่างกลุ่มทีศึกษาแสดงว่าใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแทนการสอนแบบปกติได้
. ผลการประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
หลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณการแหล่ง
เรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนความสามารถในการสร้างผลงานอยูใ่ นระดับ ดี ทังนีอาจเป็ นเพราะว่าผูว้ ิจยั
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื องเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทังนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ เพือประเมินความสามารถในการสร้างผลงานนักเรี ยน โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ประเด็น ได้แก่ ความถูกต้องของเนือหาทีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และผลงานน่าสนใจ สวยงาม
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึงจากการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน
การสร้างผลงาน พบว่า นักเรี ยนใช้กระบวนการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์
เพือสร้างผลงานได้อยูใ่ นระดับดี ซึงผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสังเกตและประเมินในระหว่างการสอน เช่น
ทักษะในกระบวนการทํางานเป็ นกลุ่ม และมีความรับผิดชอบตามภาระงานทีได้รับมอบหมายจาก
กลุ่ม พบว่า ผลงานทีผูเ้ รี ยนทําได้ดีทีสุ ด คือการจัดทําผังความคิด ทังนีอาจเป็ นเพราะนักเรี ยนมี
ทักษะในการปฏิบตั ิงาน และประสบการณ์ในการเรี ยน โดยสรุ ปเป็ นผังความคิดในแต่ละวิชาอยูแ่ ล้ว
ทําให้นกั เรี ยนสามารถนํามาบูรณาการกับหลักคิดในเรื องเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนทําผลงานในเรื องดังกล่าวได้ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ สิ ริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ (
ข
: - ) ทีกล่าวว่า การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างมีจุดหมาย ผูเ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจการแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จะช่วยสร้างความ
เข้าใจให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างลึกซึง ส่ วนด้านทีผูเ้ รี ยนทําคะแนนได้นอ้ ยทีสุ ด คือด้านการจัดทําป้ าย
นิเทศ เรื อง มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเพชร เนืองจากการทํางานในแต่ละชินงานต้องใช้เวลา ซึง
ผูเ้ รี ยนมีเวลาจํากัดในการทําผลงาน ทําให้งานชินสุ ดท้ายผูเ้ รี ยนทําไม่ทนั ตามเวลา จึงทําให้ผลงาน
แต่ละกลุ่มออกมาไม่ดีเท่าทีควร สอดคล้องกับแนวคิดของแลมเลซ (Lemlech
: 6) กล่าวว่า
ให้มีความเชือมโยงเนือหาวิชาและ
การจัดกิจกรรมควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
กระบวนการเรี ยนรู ้ เช่น การบูรณาการจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสําคัญของของเวลา มิติ การ
กระทํา ความคิดรวบยอด ปัญหาและการตัดสิ นใจ ซึงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ
สอดคล้องกับแนวคิดของกู๊ด (Good
: 121) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ควร
จัดสภาพองค์ความรู ้ในวิชาต่าง ๆ เป็ นหน่วยเดียวกัน ให้มีความสัมพันธ์เชือมโยง ซึงอาจทําในรู ป
ของโครงงาน หรื อกิจกรรม
นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนุตประวีณ์ ประไพพิศ
( : 170) ทีได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื องพระไตรปิ ฎก สําหรับนักเรี ยน
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ชันมัธยมศึกษาปี ที
พบว่า ความสามารถในการสร้างชินงานของนักเรี ยนด้วยวิธีสอนโดยใช้
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยภาพรวม พบว่านักเรี ยนมีความสามารถอยูใ่ นระดับดีทุกชินงาน ซึงสอดคล้อง
กับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
หมวด ทีกล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาในมาตราที ทีกล่าวไว้วา่ ให้สถานศึกษา
จัดการประเมินผูเ้ รี ยน
โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรี ยนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรู ปแบบการศึกษา ซึงในการประเมินผลความสามารถในการ
สร้างผลงานนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ ควบคู่ไปกับการจัดการเรี ยนการสอน หลังจากการออกไปศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู ้ในจังหวัดเพชรบุรีมาแล้ว และให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาควบคู่กนั ไป
จึงเป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ซึงเป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ทีเอือ
ต่อการค้นหาความสามารถทีแท้จริ งของผูเ้ รี ยน
การวัดและการประเมินผลจึงต้องใช้วิธีการที
หลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชีวัด สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ซึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช
(
:
79) ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินในระดับชันเรี ยนว่าผูส้ อนจะต้องใช้
เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพือให้ได้ผลการประเมินทีสะท้อน
ความรู ้ ความสามารถทีแท้จริ งของผูเ้ รี ยน นอกจากนีครู จะต้องวัดและประเมินผลผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนือง
ควบคู่ไปกับการจัดการเรี ยนการสอน
โดยสังเกตพัฒนาการการตาม
สภาพจริ ง เช่น การประเมินการปฏิบตั ิงาน การประเมินโครงการ โครงงาน หรื อการประเมินจาก
แฟ้ มสะสมงาน เป็ นต้น ทังนีเพือให้ผเู ้ รี ยนบรรลุมาตรฐานและตัวชีวัด โดยผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการ
ประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ทําให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ดังนัน
ผูว้ ิจยั จึงได้สรุ ปแนวคิดและข้อเสนอแนะ เพือการวิจยั ครังต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
. จากการวิจยั พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เป็ นสื อการสอนทีนักเรี ยนยังไม่มี
ความคุน้ เคย แม้นกั เรี ยนจะเคยเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรงมาแล้วก็ตาม แต่นกั เรี ยน
ยังไม่เคยเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขามาก่อน ซึงผูว้ ิจยั เขียนคําแนะนําในการใช้บทเรี ยน
ไว้แล้ว แต่นกั เรี ยนก็ยงั เกิดความสงสัย
ดังนันครู ผสู ้ อนจึงควรให้คาํ แนะนํา อธิบายวิธีการ
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ขันตอน ในการเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา ซึงนักเรี ยนจะเกิดความสงสัยในหน่วยแรก
มากกว่าหน่วยอืน ๆ ดังนันครู ผสู ้ อนจึงต้องมีการเตรี ยมการให้พร้อม เพราะจะทําให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาได้อย่างมีรวดเร็ว และเกิดผลดีตามทีครู ผสู ้ อนได้เตรี ยมวางแผนไว้
. จากการวิจยั พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปในหน่วยที เรื อง ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมเมืองเพชร มีเนือหามากกว่าหน่วยอืน ๆ ทําให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลาเรี ยนมากกว่าหน่วยที และ
ั าบทเรี ยน หากแยกเป็ นหน่วยเล็ก ๆ ได้ จะทําให้
หน่วยที ทําให้ผเู ้ รี ยนเริ มรู ้สึกเบือ และไม่ตงใจทํ
ผูเ้ รี ยนตังใจเรี ยนมากขึน เนืองจากความสนใจของนักเรี ยนวัยนี มีความสนใจในเรื องต่าง ๆ ได้
ค่อนข้างจํากัด นอกจากนีบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาทีผูว้ ิจยั สร้างขึน ได้ผา่ นการหาประสิ ทธิภาพ
หลายขันตอน จนมีความเหมาะสม รวมทังการหาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบกับตัวชีวัด
โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบทดสอบไปหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชือมัน
จากนันจึงนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มทดลอง ทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
. จากการวิจยั พบว่า ไม่ควรใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแทนครู โดยตลอด เพราะถึงแม้จะมี
ข้อดี แต่กม็ ีขอ้ จํากัดคือ จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างครู และผูเ้ รี ยนหรื อผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ขาดการ
มีปฏิสมั พันธ์ทีดี เนืองจากบทเรี ยนสําเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาเป็ นเพียงสื อช่วยในการจัดการเรี ยน
การสอนเท่านัน แต่ไม่ได้ทาํ หน้าทีแทนครู ทงหมด
ั
ดังนันครู ควรใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
ประกอบการสอนหรื อเพือใช้สรุ ปบทเรี ยน
นอกจากนียังใช้เพือซ่อมเสริ มนักเรี ยนทีขาดเรี ยน
เรี ยนไม่ทนั เพือนหรื อใช้เพือศึกษาค้นคว้าเพิมเติม
จะทําให้ประหยัดเวลาและครู มีเวลาในการ
เตรี ยมการสอนในเรื องต่อไปได้เป็ นอย่างดี
. จากการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
กับการการจัดการเรี ยนการสอนได้ โดยสามารถนํามาประเมินทังในด้านกระบวนการทํางาน และ
การประเมินผลงาน ซึงพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการจัดทําผังความคิด ได้ดีกว่าผลงาน
เรื องอืน ๆ แสดงให้เห็นว่าการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึงเป็ นการสร้างหลักคิดให้
ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั นํามาวิเคราะห์ทงในด้
ั านการทํางานและการเรี ยน
โดยเฉพาะการนํามาบูรณาการ
ร่ วมกับการใช้ผงั ความคิด จะสามารถฝึ กทักษะด้านการคิดให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ดังนัน
ครู ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยอาจใช้ผงั ความคิดสรุ ปขันตอนกระบวนการทํางาน หรื อ
ใช้สรุ ปความคิดหลังจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนเสร็ จสิ นลง
จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
ทํางานและการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมีการสอนในเรื องเศรษฐกิจพอเพียงร่ วมกับการใช้สืออืน ๆ ทีทันสมัย เช่น
E- book, E- Learning , CAI เนืองจากสื อประเภทนีเข้าถึงผูเ้ รี ยน มีสีสันทีสวยงาม ซึงเร้าความ
สนใจผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
. ควรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ในระดับชัน ม.ต้น
ร่ วมกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน เช่น การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
.ควรมีการเปรี ยบเทียบความคงทนในการเรี ยนรู ้ระหว่างการสอนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบเส้นตรง และบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เนืองจากสื อทังสองชนิดนีเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย

- แบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยนก่อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็จรู ป
- แบบสอบถามความต้องการของครู ผสู ้ อนสาระเศรษฐศาสตร์ก่อนการพัฒนา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
- แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญก่อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขา
- แบบประเมินความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
สําหรับผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีใช้คู่กบั บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
- แบบแบบประเมินความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
- แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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แบบสอบถามความต้ องการของนักเรียน
ก่ อนการพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรูป เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที

เรือง
คําชีแจง

ตอนที
ตอนที
ตอนที

ข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
แบบสอบถามฉบับนี เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลพืนฐานในการพัฒนา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่ง
เรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากนักเรี ยน
ได้ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีเป็ นจริ งทีสุ ด โดยแบบ
สอบถามได้แบ่งออกเป็ น ตอน ดังนี
สถานภาพและข้อมูลทัวไป
แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
ข้อเสนอแนะอืน ๆ เพิมเติม

ผูว้ ิจยั
นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที
ข้อมูลทัวไป
คําชีแจง โปรดใส่ เครื องหมาย 3 ลงใน  ตามความเป็ นจริ ง
. เพศ
 ชาย
 หญิง
. นักเรี ยนรู ้จกั /เคยได้ยนิ คําว่า " เศรษฐกิจพอเพียง " จากสื อชนิดใด ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )
1.  โทรทัศน์
3.  อินเตอร์เน็ต
2.  วิทยุ
4.  แผ่นพับ /ใบปลิว
5.  อืน ๆ ระบุ.................................
. เศรษฐกิจพอเพียงในความหมายของนักเรี ยน หมายความว่าอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
. ตามความเข้าใจเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง นักเรี ยนคิดว่า ได้นาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันบ้างหรื อไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที ความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
คําชีแจง โปรดใส่ เครื องหมาย 3 ลงใน  ตามความเป็ นจริ ง
. นักเรี ยนเคยเรี ยนวิชาต่าง ๆ ด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปหรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
2. นักเรี ยนต้องการให้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีลกั ษณะและรู ปแบบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า
ข้อ)
. รู ปภาพ
 มีการ์ตูนและรู ปภาพประกอบ
 ใช้ภาษาทีง่าย ชัดเจน และไม่ซบั ซ้อน
. เนือหา
 มีเนือหาทีให้ความรู ้และความสนุกสนาน เมือศึกษาแล้วสามารถทําความ
เข้าใจได้โดยง่าย
 มีสีสันสดใส และสวยงาม
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3. การวัดและประเมินผล
 มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย
 อืน ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................
. นักเรี ยนต้องการเรี ยนโดยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาด้วยวิธีใด
1. เรี ยนเป็ นรายบุคคล
 เรี ยนในห้องเรี ยน
 เรี ยนนอกเวลาเรี ยน
2. เรี ยนเป็ นกลุ่ม
 เรี ยนในเวลาเรี ยน
 เรี ยนนอกเวลาเรี ยน
ตอนที ข้ อเสนอแนะอืนๆ เพิมเติม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ขอขอบใจในความร่ วมมือ
ผูว้ ิจยั
นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามความต้ องการและความคิดเห็นของครู
ก่ อนการพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรูปแบบสาขา
สํ าหรับครู ผ้ ูสอนสาระเศรษฐศาสตร์
เรื อง
คําชีแจง

ตอนที
ตอนที

ตอนที

ข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
แบบสอบถามฉบับนี เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลพืนฐานในการพัฒนา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่ง
เรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านได้ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านทีเป็ นจริ งทีสุ ด โดยแบบ
สอบถามได้แบ่งออกเป็ น ตอน ดังนี
สถานภาพและข้อมูลทัวไป
ความต้องการและความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแห่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที
ข้อเสนอแนะอืน ๆ เพิมเติม
นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ บทเรียนสํ าเร็จรู ปแบบสาขา คือ สื อการสอนทีผูว้ ิจยั สร้างขึน เพือให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เป็ นบทเรี ยนทีมีการจัดเนือหาเป็ นเรื องย่อย ๆ ที
เรี ยกว่า กรอบ ซึงกรอบ ประกอบด้วยกรอบหลัก และกรอบสาขา โดยกรอบสาขาเป็ นกรอบทีแยก
ออกมาจากกรอบหลัก ซึงในการเรี ยนผูเ้ รี ยนทุกคนไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยนทุกกรอบ นอกจากนีในแต่ละ
กรอบหลักจะต่อท้ายด้วยคําถามให้ผเู ้ รี ยนตอบโดยคําถามนันเป็ นแบบเลือกตอบ ก ข หรื อ ค ซึง
ในแต่ละตัวเลือก จะบอกกรอบให้ผเู ้ รี ยนพลิกไปเมือผูเ้ รี ยนเลือกคําตอบนัน ๆ ถ้าผูเ้ รี ยนตอบถูกก็จะ
เรี ยนกรอบหลักถัดไป แต่ถา้ ตอบผิดก็จะมีคาํ แนะนําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจว่าตอบผิดอย่างไร จากนันจึงส่ ง
ให้ผเู ้ รี ยนพลิกไปยังกรอบหลักถัดไป
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คําชีแจง กรุ ณาเติมข้อมูลต่อไปนีลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
ชือ – สกุล ..............................................................................................................................
โรงเรี ยน ..............................................................................................................................
อําเภอ....................................................... จังหวัด................................................
ตอนที
. เพศ

สถานภาพและข้อมูลทัวไป
 ชาย



หญิง




น้อยกว่า ปี 
ปี ขึนไป

–

. ตําแหน่งและวิทยฐานะ 


ครู ชาํ นาญการ 
ครู เชียวชาญ 

. สาขาทางการศึกษา

สังคมศึกษา  ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์
อืน ๆโปรดระบุ......................

2. อายุ





5. ประสบการณ์ในการทํางาน น้อยกว่า ปี
 – ปี




ปี

ครู ชาํ นาญการพิเศษ
อืน ๆ โปรดระบุ......................

– ปี
มากกว่า

ปี ขึนไป

ตอนที ความต้องการและความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
คําชีแจง โปรดใส่ เครื องหมาย 3 ลงใน  ตามความเป็ นจริ ง
. ท่านต้องการให้มีการนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา มาใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนการ
สอนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
 ต้องการ
เพราะ...........................................................................................
 ไม่ตอ้ งการ
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2. ท่านคิดว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา มีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
 มี
เพราะ.........................................................................................................
 ไม่มี
. ท่านมีประสบการณ์เกียวกับการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาหรื อไม่
 มี
ประเภทของบทเรี ยน..............................................................................
 ไม่มี
. ท่านคิดว่าควรส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนสาระเศรษฐศาสตร์ในโรงเรี ยนของท่านมีการสร้าง
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาขึน เพือใช้ประกอบการเรี ยนการสอนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
 ควร เพราะ.......................................................................................................
 ไม่ควร
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาทีพัฒนาขึน ตามความคิดเห็นของท่านควรมีรายละเอียดที
สําคัญอะไรบ้าง
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
. ท่านต้องการให้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาทีพัฒนาขึน มีลกั ษณะรู ปแบบเป็ นอย่างไร
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ตอนที ข้อเสนอแนะอืนๆ เพิมเติม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณในความร่ วมมือ
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แบบสั มภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
ก่ อนการพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรูป
สํ าหรับผู้เชียวชาญ

ข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี
คําชีแจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนี เป็ นแบบสัมภาษณ์เกียวกับข้อมูลพืนฐานในการพัฒนาบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
ผูว้ ิจยั ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบคําถามในการสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของท่าน
ทีเป็ นความจริ งทีสุ ด โดยแบบสัมภาษณ์ได้แบ่งเป็ น ตอน ดังนี

เรือง

สถานภาพและข้อมูลทัวไป
ความต้องการและความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา
เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
ข้อเสนอแนะอืน ๆ เพิมเติม

ตอนที
ตอนที
ตอนที

สถานภาพและข้อมูลทัวไป

ตอนที
. เพศ



ชาย



หญิง

2. อายุ




น้อยกว่า ปี
ปี ขึนไป



–

. วุฒิทางการศึกษา




ตํากว่าปริ ญญาตรี  ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี  อืน ๆ

4. ประสบการณ์ในการทํางาน




น้อยกว่า ปี
– ปี

ปี

 – ปี
 มากกว่า

ปี ขึนไป
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ตอนที
ประเด็นในการสัมภาษณ์
. จากทีท่านเคยมีประสบการณ์ในเรื องการจัดการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ท่านคิดว่า
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
. ท่านมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
. ท่านได้ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิน มาพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยน
อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ตอนที ข้อเสนอแนะอืน ๆ เพิมเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชือ..........................................ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์
(...........................................)
ตําแหน่ง..........................................
วันที............เดือน..................พ.ศ.............
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แบบสอบถามความต้ องการของนักเรียนก่อนการพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรู ปแบบสาขา
โดยบูรณาการแหล่ งเรียนรู้ เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สํ าหรับชันมัธยมศึกษาปี ที 
สํ าหรับผู้เชียวชาญ
คําชีแจง
ผูว้ ิจยั ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ ชียวชาญในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ความต้องการของนักเรี ยนก่อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียง
คู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ว่ามีความเหมาะสมตาม
หัวข้อทีกําหนดไว้หรื อไม่ โดยทําเครื องหมาย 3 ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
ความหมายของคะแนน
ให้คะแนนเท่ากับ + เมือแน่ใจว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ
เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ - เมือแน่ใจว่าข้อคําถามไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
คะแนน
ข้อเสนอแนะ
รายการประเมิน
พิจารณา
เพิมเติม
+1 0 -1
ตอนที ข้ อมูลทัวไป
. นักเรี ยนรู ้จกั /เคยได้ยนิ คําว่า " เศรษฐกิจพอเพียง " จาก
สื อ ชนิดใด ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
. เศรษฐกิจพอเพียงในความหมายของนักเรี ยน
หมายความว่าอย่างไร
. ตามความเข้าใจเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง นักเรี ยน คิด
ว่า ได้นาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันบ้างหรื อไม่ อย่างไร
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คะแนน
พิจารณา
+1 0 -1

รายการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
เพิมเติม

ตอนที ความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรูป
แบบสาขา
. นักเรี ยนเคยเรี ยนวิชาต่าง ๆ ด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
หรื อไม่
2.2 นักเรี ยนต้องการให้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีลกั ษณะและ
รู ปแบบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า ข้อ)
. . นักเรี ยนต้องการเรี ยนโดยบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา
ด้วยวิธีใด

ลงชือ.......................................................
(........................................................)
ผูป้ ระเมิน
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แบบสอบถามความต้ องการและความคิดเห็นของครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์
ก่ อนการพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรูปแบบสาขา เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
สํ าหรับผู้เชียวชาญ
คําชีแจง
ผูว้ ิจยั ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ ชียวชาญในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ความต้องการและความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนสาระเศรษฐศาสตร์ ก่อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที ว่ามีความเหมาะสมตามหัวข้อทีกําหนดไว้หรื อไม่ โดยทําเครื องหมาย 3 ลงใน
ช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
ความหมายของคะแนน
ให้คะแนนเท่ากับ + เมือแน่ใจว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ
เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ - เมือแน่ใจว่าข้อคําถามไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
รายการประเมิน
ตอนที สถานภาพและข้ อมูลทัวไป
ได้แก่
. เพศ
2. อายุ
. ตําแหน่งในการทํางาน
. สาขาทางการศึกษา
5. ประสบการณ์ในการทํางาน
ส่ วนที ความต้ องการและความคิดเห็นในการพัฒนา
บทเรียนสํ าเร็จรู ปแบบสาขา
. ท่านต้องการให้มีการนําบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา มา
ใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนหรื อไม่ เพราะเหตุใด

คะแนน
พิจารณา
+1 0 -1

ข้อเสนอแนะ
เพิมเติม
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คะแนน
พิจารณา
+1 0 -1

รายการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
เพิมเติม

2.2 ท่านคิดว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา มีประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระเศรษฐศาสตร์หรื อไม่
เพราะเหตุใด
. ท่านมีประสบการณ์เกียวกับการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แบบสาขาหรื อไม่
. ท่านคิดว่าควรส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนสาระเศรษฐศาสตร์ใน
โรงเรี ยนของท่านมีการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาขึน
เพือใช้ประกอบการเรี ยนการสอนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาทีพัฒนาขึน ตามความคิดเห็น
ของท่านควรมีรายละเอียดทีสําคัญอะไรบ้าง
. ท่านต้องการให้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาทีพัฒนาขึน มี
ลักษณะรู ปแบบเป็ นอย่างไร

ลงชือ..........................................................
(..........................................................)
ผูป้ ระเมิน
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แบบประเมินความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ของแบบสั มภาษณ์ ความคิดเห็น
สํ าหรับผู้เชียวชาญทีมีต่อบทเรียนสํ าเร็จรูป
คําชีแจง
ผูว้ ิจยั ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ ชียวชาญในการประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์
ของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นสําหรับผูเ้ ชียวชาญเกียวกับการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
ชุดนีมีความเหมาะสมตามหัวข้อทีกําหนดไว้หรื อไม่ โดยทําเครื องหมาย 3 ลงในช่องระดับความ
คิดเห็นในแต่ละรายการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
ความหมายของคะแนน
ให้คะแนนเท่ากับ + เมือแน่ใจว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ
เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ - เมือแน่ใจว่าข้อคําถามไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
รายการประเมิน

คะแนน
พิจารณา
+1 0 -1

ข้อเสนอแนะ
เพิมเติม

. ความสอดคล้องของข้อคําถามเกียวกับข้อมูลทัวไป
ความสอดคล้องของข้อคําถามเกียวกับความคิดเห็นทีมี
ต่อบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
. ความสอดคล้องของข้อคําถามเกียวกับความคิดเห็นทีมี
ต่อบทเรี ยนสําเร็ จรู ปในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
. ความสอดคล้องของข้อคําถามเกียวกับความคิดเห็นทีมี
ต่อบทเรี ยนสําเร็ จรู ปในด้านประโยชน์
ลงชือ..........................................................
(..........................................................)
ผูป้ ระเมิน
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แบบประเมินบทเรียนสํ าเร็จรู ป เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
โดยใช้ แหล่งเรียนรู้ สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
ของผู้เชียวชาญ
คําชีแจง
แบบประเมินนีใช้สาํ หรับประเมินคุณภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยแบ่งออกเป็ น ตอน
ดังนี
ตอนที รายการประเมินคุณภาพของบทเรียนสํ าเร็จรูป โดยพิจารณาจากรายการประเมิน
ต่าง ๆ ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.

เนือหา
การใช้ภาษา
องค์ประกอบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล

โดยในตอนที ผูว้ ิจยั ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ ชียวชาญในการประเมินความสอดคล้องของ
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที โดยทําเครื องหมาย (3) ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี
+
-

... เมือแน่ใจว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
... เมือไม่แน่ใจว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
... เมือแน่ใจว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

ตอนที ข้ อเสนอแนะเพิมเติม โดยตอนที นีผูว้ ิจยั ขอความอนุเคราะห์ผเู ้ ชียวชาญในการให้
คําแนะนําเพิมเติมอืน ๆ เพือเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ให้มี
คุณภาพต่อไป

155


ตอนที รายการประเมินคุณภาพของบทเรียนสํ าเร็จรูป
รายการประเมิน
. ด้ านเนือหา
. เนือหาสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชีวัด และ
จุดประสงค์ของบทเรี ยน
1.2 เนือหาถูกต้องตามหลักวิชา
. การนําเสนอเนือหาเป็ นไปตามลําดับขัน
. ความยากง่ายของเนือหาเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
. การใช้ ภาษา
. ภาษาทีใช้สามารถสื อความหมาย อ่านเข้าใจง่าย
ถูกต้องชัดเจน
. ภาษาทีใช้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
3. องค์ ประกอบของบทเรียนสํ าเร็จรูป
. องค์ประกอบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีความเหมาะสม
. ขนาด สี ตัวอักษร มีความเหมาะสม
3.3 สื อทีใช้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนือหา
3.4 มีรูปแบบการนําเสนอทีน่าสนใจ
. กิจกรรมประกอบการเรียนรู้
. กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
. กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มความรู ้ ความ
เข้าใจในเนือหา
. ลําดับขันของกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความต่อเนือง
เหมาะสม
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้สนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
. มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทันที เพือให้ทราบว่าสิ งที
ตอบไปนันถูกหรื อผิด

คะแนนพิจารณา
+ 1 0 -1

ข้อเสนอแนะ
เพิมเติม
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ตอนที (ต่อ)
รายการประเมิน
. การวัดและประเมินผล
. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
5.2 มีคาํ ถาม คําตอบทีผูเ้ รี ยนสามารถตรวจสอบด้วย
ตนเองได้























คะแนนพิจารณา
+1
0
-1

ข้อเสนอแนะ
เพิมเติม
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แบบประเมินความสอดคล้องของผู้เชียวชาญ
ทีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรูป เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
สํ าหรับผู้เชียวชาญ
คําชีแจง
ให้พิจารณาว่าแบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
ชุดนีมีความเหมาะสมตามหัวข้อทีกําหนดไว้หรื อไม่ ผูว้ ิจยั จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด
เขียนผลการพิจารณาโดยใส่ เครื องหมาย 3 ลงในช่องว่างทีตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี
ความหมายของคะแนน
ให้คะแนนเท่ากับ + เมือแน่ใจว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ
เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ - เมือแน่ใจว่าข้อคําถามไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
รายการประเมิน
คะแนน
ข้อเสนอแนะ
พิจารณา
เพิมเติม
+1 0 -1
.สาระสํ าคัญ
. มีความชัดเจนและข้าใจง่าย
. มีความถูกต้องตามมาตรฐานตัวชีวัดชันปี และ
สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน
. มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
. มีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
. มาตรฐานสาระชันปี
. สามารถประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้
. ข้อความชัดเจนเข้าใจง่าย
. สอดคล้องกับเนือหา วิชา
. สอดคล้องกับสื อ
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แบบประเมินความสอดคล้องของผูเ้ ชียวชาญ (ต่อ)
รายการประเมิน

คะแนนพิจารณา ข้อเสนอแนะ
เพิมเติม
+1 0 -1

3. สาระการเรียนรู้
. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
. เหมาะสมกับระดับชัน
. สื อการเรียนรู้
. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และสาระ
การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
. เหมาะสมกับเนือหาและวัยของผูเ้ รี ยน
. เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
. การจัดกระบวนการเรียนรู้
. สอดคล้องกับเนือหา
. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับสื อการเรี ยนรู ้
5.4 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
. การวัดและประเมินผล
. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับเนือหา
. สอดคล้องกับสื อการเรี ยนรู ้

ลงชือ..........................................................
(..........................................................)
ผูป้ ระเมิน
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แบบประเมินความสามารถในการสร้ างผลงานของนักเรียน เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่
เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่ งเรียนรู้ สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
สํ าหรับผู้เชียวชาญ
คําชีแจง
ผูว้ ิจยั ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ ชียวชาญในการประเมินแบบประเมินความสามารถในการ
สร้างผลงานของนักเรี ยน
เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ว่ามีความเหมาะสมตามหัวข้อทีกําหนดไว้หรื อไม่ โดยทํา
เครื องหมาย 3 ลงในช่องระดับความคิดเห็นในแต่ละรายการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
ความหมายของคะแนน
ให้คะแนนเท่ากับ + เมือแน่ใจว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ
เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ให้คะแนนเท่ากับ - เมือแน่ใจว่าข้อคําถามไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

รายการประเมิน

คะแนน
พิจารณา
+1 0 -1

ข้อเสนอแนะ
เพิมเติม

. ความถูกต้องของเนือหาทีบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
.แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
. ความน่าสนใจ สวยงามและแสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค์


ลงชือ......................................................
(......................................................)
ผูป้ ระเมิน
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แผนการจัดการเรียนรู้
เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที (แผนทัศนศึกษา)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
รายวิชา ส
สังคมศึกษา
ชันมัธยมศึกษาปี ที
หน่วยการเรี ยนรู ้ที , : เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
จํานวน ชัวโมง
วันเสาร์ที สิ งหาคม พ.ศ.
เวลา . – . น. ชัน ม. /
ชือผูส้ อน นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
รหัสนักศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรือง เดินตามรอยเท้ าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีวัด
เศรษฐศาสตร์
มฐ. ส . เข้าใจและสามารถจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากร
ทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และคุม้ ค่ารวมทังเศรษฐกิจอย่างพอเพียงเพือการดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจและ
ความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชีวัด ส . ม. / เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
จุดประสงค์
. อธิบายสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี ทีมีความสัมพันธ์ต่อคนเมืองเพชร ด้านการ
ประกอบอาชีพ การผลิตค้าในท้องถิน และการสร้างสรรค์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมเพชร
. บอกหลักการและเป้ าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้
3. บอกโครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในจังหวัดเพชรบุรีได้
. บอกความจําเป็ นถึงการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถินแบบยังยืนทังด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ รวมถึงด้านประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้
. ระบุปัญหาทีสําคัญ และสาเหตุของปัญหาของจังหวัดเพชรบุรี เพือหาทางอนุรักษ์และ
พัฒนาได้
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สาระสํ าคัญ
- สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีมีความสัมพันธ์ต่อคนเมืองเพชร ทีส่ งผลต่อการ
ประกอบอาชีพ การผลิตสิ นค้า และการสร้างสรรค์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในจังหวัดเพชรบุรี
- การอนุรักษ์และพัฒนาท้องถินแบบยังยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และด้าน
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
. สาระการเรียนรู้ (K)
ความคิดรวบยอดและหลักการ
. อธิบายสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี ทีมีความสัมพันธ์ต่อคนเมืองเพชร
ทังด้านการประกอบอาชีพ ทีส่ งผลต่อการผลิตสิ นค้าในแต่ละท้องถิน รวมทังการสร้างสรรค์
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมให้มีลกั ษณะเด่นของจังหวัดเพชรบุรีได้
2. บอกโครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในจังหวัด
เพชรบุรีได้
. บอกความจําเป็ นถึงการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถินแบบยังยืน
ทังด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ รวมถึงด้านประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้
. ระบุปัญหาทีสําคัญและสาเหตุของปัญหาของจังหวัดเพชรบุรี เพือหาทาง
อนุรักษ์และพัฒนาได้
. ทักษะ / กระบวนการ (P)
เสนอแนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพของครอบครัวผูเ้ รี ยน และชุมชนของผูเ้ รี ยนได้
. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
- มีความพอเพียง
- รักความเป็ นไทย
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การวัดและประเมิน
ขอบเขตการวัด
. ความรู ้(K)
. เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการผลิตใน
ท้องถินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. บอกสิ นค้าทีมี
ชือเสี ยงของจังหวัด
เพชรบุรีได้
. บอกวิธีการการ
อนุรักษ์และพัฒนา
ท้องถินแบบยังยืนทัง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐกิจ รวมถึงด้าน
ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ได้
. ระบุปัญหาทีสําคัญ
และสาเหตุของปัญหา
ของจังหวัดเพชรบุรี เพือ
หาทางอนุรักษ์และ
พัฒนาได้
. ทักษะ กระบวนการ (P)
ทักษะการอภิปราย
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการเขียน

วิธีการ

เครืองมือ

- การตอบปากเปล่า แบบฝึ กหัดคําถาม
- การอภิปราย

ผังความคิด
เรื องตามรอยเท้า
พ่อเศรษฐกิจ
พอเพียง

- แบบประเมินผัง
ความคิด เรื องตาม
รอยเท้าพ่อเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผู้ประเมิน
- ผูส้ อน

- ผูส้ อน
- เพือน
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ขอบเขตการวัด
วิธีการ
เครืองมือ
. คุณธรรม จริ ยธรรม / คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
. มีความพอเพียง
- สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมิน
. รักความเป็ นไทย
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้ นความ
พอเพียง

ผู้ประเมิน
- ผูส้ อน
- เพือน

. ชุ ดคําถามทีสํ าคัญ
คําถามที : สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี ทีมีความสัมพันธ์ต่อคนเมืองเพชร ทัง
ด้านการประกอบอาชีพ ทีส่ งผลต่อการผลิตสิ นค้าในแต่ละท้องถิน รวมทังการสร้างสรรค์ประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรมให้มีลกั ษณะเด่นของจังหวัดเพชรบุรีหรื อไม่
คําถามที : โครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในจังหวัดเพชรบุรี
มีโครงการอะไรบ้าง
คําถามที : การพัฒนาท้องถินในจังหวัดเพชรบุรีให้มีความยังยืนได้ทงด้
ั านการประกอบ
อาชีพ สิ นค้าและบริ การ และด้านประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม จําเป็ นต้องนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้หรื อไม่ (วิเคราะห์หลัก ห่วง เงือนไข และ ลงสู่ มิติ)
ชินงานหรือภาระงาน
ผังความคิด เรื อง เดินตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
เกณฑ์ การประเมิน ผังความคิด เรื อง เดินตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
โดยพิจารณา ประเด็น ดังนี
. ความถูกต้องของเนือหาทีบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง
. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
. ความน่าสนใจ สวยงามและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์

165


ประเด็น
การประเมิน
. ความถูกต้องของ
เนือหาทีบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

(ดี)
เนือหาทีบูรณาการ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วน
. แนวทางการ
มีการประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้หลัก
หลักปรัชญาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
พอเพียง
อย่างเป็ นรู ปธรรม
. ความน่าสนใจ
ผลงานทีนําเสนอมี
สวยงามและ
รู ปแบบ สี สัน มีความ
แสดงออกถึงความคิด เรี ยบร้อยสวยงาม
สร้างสรรค์
และแนวคิดทีมีความ
แปลกใหม่แสดงออก
ถึงความคิด
สร้างสรรค์

ระดับคุณภาพ
(พอใช้ )
เนือหาทีบูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ถูกต้อง ชัดเจน แต่มี
ประเด็นไม่ครบ
มีการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ในบางครัง
เท่านัน
ผลงานมีรูปแบบสี สัน
สวยงาม แต่ขาด
ความคิดทีมีความ
แปลกใหม่และไม่
แสดงออกถึงความคิด
ทีสร้างสรรค์

(ปรับปรุง)
มีเนือหาสาระทีบูรณ
การเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ชดั เจน
และมีประเด็นไม่
ครบถ้วน
ไม่มีการประยุกต์
หลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้
ผลงานขาดสี สัน ไม่
มีความสวยงาม และ
ขาดความคิดทีมี
ความแปลกใหม่
ลอกเลียนแบบมา
จากผูอ้ ืน

กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล สื อ / แหล่งเรียนรู้
ชัวโมงที
. ขันที ขันสร้ างความสนใจ ( นาที)
. . ครู ถามผูเ้ รี ยนถึงการเป็ นนักสํารวจทีดี ต้องเตรี ยมตัวอย่างไรบ้าง (ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ) เช่น
- วัตถุประสงค์ของการทัศนศึกษา
- การแต่งกาย
- อุปกรณ์ทีต้องเตรี ยม (กล้องถ่ายรู ป) / ปากกา ดินสอ ดินสอระบายสี
- ความรู ้/ ข้อมูลเบืองต้น/สถานทีทีจะไปทัศนศึกษา
- การเตรี ยมร่ างกาย
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ชัวโมงที
ขันที การวางแผน
เวลา . น. - กราบนมัสการหลวงพ่อศักดิสิ ทธิ พระคู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรี
- ชมศิลปะปูนปันทีงดงาม
- ชมละครชาตรี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
. ครู ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่ม – คน เพือจัดทําสมุดเล่มเล็ก
เรื องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ซึงผูเ้ รี ยนสามารเก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์ทีโรงเรี ยนได้
. ครู นดั หมาย ชีแจงและทบทวนรู ปแบบการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ในจังหวัดเพชรบุรี
และกําหนดนัดหมายเรื องเวลา สถานทีในการไปศึกษาค้นคว้าเพือเก็บรายละเอียดในการจัดทําสมุด
เล่มเล็ก เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี และให้นกั เรี ยนห้อง ม. / ทุกคน มาขึนรถทีได้นดั
หมายไว้บริ เวณหอพระ หน้าอาคาร
ขันที สํ ารวจและค้ นหา
. ระหว่างทางที ผูเ้ รี ยนนังรถผ่านตามเส้นทางเข้าสู่ ตวั เมืองเพชรบุรี ให้ผูเ้ รี ยน
ศึกษาสภาพแวดล้อม และภูมิประเทศของอําเภอบ้านลาด อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ให้ผเู ้ รี ยน
สังเกตว่ามีอะไรบ้าง (สิ นค้าต่าง ๆ อาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน) ข้อมูลทีผูเ้ รี ยน
เห็ นได้นําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้หรื อไม่ ซึ งข้อมูลเหล่ านี เพือนํามาอภิ ปราย
ร่ วมกัน (ทักษะการสื บค้ นความรู้ )
. ผูเ้ รี ยนเดินทางมาถึงจังหวัดเพชรบุรี (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
3. ผูเ้ รี ยนฟังคําชีแจงและนัดหมายจากครู
. ครู อ ธิ บ ายการศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู ้ เรื อง ศิ ล ปะ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นเมื อ งเพชร
ภายในวัดมหาธาตุ ( วัดมหาธาตุในฐานะเป็ นวัดประจําจังหวัดเพชรบุรี ศิลปะปูนปั น / ศิลปะการ
ก่อสร้างพระปรางค์แบบขอม / การแสดงรําละครชาตรี เมืองเพชร)
. ครู ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาแหล่งความรู ้ทีได้แจ้งให้นกั เรี ยนทราบแล้ว ประมาณ
นาที
. นัก เรี ย นทุ ก กลุ่ ม ใช้ท ัก ษะต่ า ง ๆ เช่ น การสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ การคิ ด
วิเคราะห์ การจัดเก็บข้อมูล การวางแผนกระบวนการกลุ่ม และการมีส่วนร่ วม เป็ นต้น ในการลง
พืนที ศึ กษาแหล่ งเรี ยนรู ้ เพือเก็บข้อมูล พร้ อมทังจดบัน ทึ ก และบันทึ กภาพ เพือนําไปอภิ ปราย
ร่ วมกัน
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7. ครู ให้ผเู ้ รี ยนวาดภาพเจดียว์ ดั มหาธาตุวรวิหาร และภูมิทศั น์โดยรอบ ลงในสมุด
บันทึกเล่มเล็ก พร้อมระบายสี ให้สวยงาม (ผูเ้ รี ยนสามารถกลับมาระบายสี เพือเก็บรายละเอียดต่าง ๆ
ของวัดมหาธาตุฯ ทีโรงเรี ยนได้)
ชัวโมงที
เวลา . น. ชมพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติพระนครคิรี (เขาวัง)
. ครู นาํ ผูเ้ รี ยนเข้าชม
และเก็บข้อมูลทีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคิรี
(เขาวัง)
โดยให้เจ้าหน้าทีจากพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคิรีนาํ ผูเ้ รี ยนชมสถานทีพร้อม
บรรยายประวัติความเป็ นมาของเขาวัง นอกจากนีครู ได้แจ้งให้ผเู ้ รี ยนสํารวจภูมิทศั น์ และสภาพ
ภูมิศาสตร์โดยรอบเขาวัง เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรีวา่ มีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
. ครู ให้ผูเ้ รี ยนวาดภาพเขาวัง และภูมิทศั น์โดยรอบลงในสมุดเล่มเล็กทีเตรี ยม
ไว้ให้ (เพือประหยัดเวลา หากผูเ้ รี ยนระบายสี ไม่เสร็ จ ครู ให้กลับมาเก็บรายละเอียดทีโรงเรี ยนได้ )
. ครู นดั หมายสถานทีทีผูเ้ รี ยนจะไปรับประทานอาหารกลางวัน คือ อําเภอชะอํา
และเข้าชมและฟังการบรรยาย โครงการในพระราชดําริ อาํ เภอชะอํา
. ครู ให้ผเู ้ รี ยนเก็บข้อมูลในขณะเดินทางไปอําเภอชะอํา ว่าพบเห็นอะไรบ้าง แล้ว
ให้นกั เรี ยนบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก
เวลา . น. – พักรับประทานอาหารกลางวันทีอําเภอชะอํา
12. เมือผูเ้ รี ยนรับประทานอาหารกลางวันเสร็ จแล้ว ให้นกั เรี ยนวาดภาพพร้อม
ระบายสี ชายหาดชะอํา และองค์ประกอบรอบ ๆ บนชายหาดชะอํา
. ให้ผเู ้ รี ยนบันทึกผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมจากการเป็ นแหล่งท่องเทียวของ
อําเภอชะอําพร้อมแนวทางอนุรักษ์ โดยบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก
. ครู แจกถุงดําให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มละ ถุง เพือเก็บขยะบริ เวณชายหาดชะอํา (ให้เวลา
นาที)
ชัวโมงที
เวลา . น. - เข้ ารับฟังการบรรยายและชมโครงการในพระราชดําริอาํ เภอชะอํา
. ผูเ้ รี ยนทุกคนขึนรถ และครู นดั หมายสถานทีทีจะต้องไปเป็ นอันดับสุ ดท้าย
ของการทัศนศึกษาครังนี คือ แหล่งขายสิ นค้าท้องถินโครงการในพระราชดําริ หุบกะพง ซึงครู ได้
แจ้งให้นกั เรี ยนดูสภาพทางภูมิศาสตร์ในเขตหุบกะพงว่ามีสภาพเป็ นอย่างไร การประกอบอาชีพของ
คนท้องถินนีน่าจะประกอบอาชีพอะไร
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ชัวโมงที
เวลา 14.00 น. ชมสิ นค้ าจากท้ องถินจากโครงการในพระราชดําริหุบกะพง (ขนม
ของฝาก และ ป่ านศรนารายณ์ )
. ครู ชีแจงนัดหมายผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนสามรถซื อสิ นค้าจากหุ บกะพงได้อย่าง
อิสระ และให้ผูเ้ รี ยนเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสอบถามจากพ่อค้า ซึ งมีเงือนไขว่านักเรี ยน
ต้องสัมภาษณ์พ่อค้าแม่คา้ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาตังเป็ นคําถาม เช่ น ความ
พอประมาณ ความมีคุณธรรม การใช้หลักความรู ้ในการผลิตสิ นค้าออกมาให้ตรงกับความสนใจ
ของลู ก ค้า ที เป็ นนัก ท่ อ งเที ยวส่ ว นใหญ่ โดยขณะที สั ม ภาษณ์ ค รู ใ ห้ผูเ้ รี ย นเก็ บ ข้อ มู ล เกี ยวกับ
บุคลิกลักษณะของการเป็ นพ่อค้า แม่คา้ ทีดีว่าเป็ นอย่างไรบ้าง แล้วให้ผเู ้ รี ยนเก็บข้อมูลลงในสมุดที
ครู แจกให้บนั ทึกข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลนันผูเ้ รี ยนต้องเข้ากลุ่ม
. ครู ให้ผเู ้ รี ยนวาดภาพพร้อมทังระบายสี
18. ครู ชีแจงทําความเข้าใจกับนักเรี ยนว่าการทัศนศึกษาจุดนีเป็ นจุดสุ ดท้าย และรถ
จะพานักเรี ยนกลับโรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา ซึงจะผ่านอําเภอท่ายาง โดยครู ได้ชีแจงทําความเข้าใจกับ
นักเรี ยนเมือเก็บข้อมูลทังด้านสภาพภูมิศาสตร์ทีส่ งผลต่อการประกอบอาชีพของคนในอําเภอท่ายาง
การรวมของกลุ่มเกษตรกร จัดตังสหกรณ์การเกษตรของอําเภอท่ายาง เพือเป็ นศูนย์กลางในการซือ
ขายสิ นค้าทางการเกษตร และนําสิ นค้าไปขายยังกรุ งเทพมหานครซึงเป็ นตลาดใหญ่รองรับสิ นค้า
เหล่านี
. ผูเ้ รี ยนบันทึกข้อมูลลงในสมุดเล่มเล็ก
. ครู นดั หมายนักเรี ยนให้นาํ สมุดเล่มเล็กมาส่ งทุกคนในชัวโมงต่อไป โดย
ให้ผเู ้ รี ยนนังประจํากลุ่มของตนเอง เพือให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ งานของตนมาสรุ ปสังเคราะห์งานร่ วมกับ
เพือนในกลุ่ม โดยให้วิเคราะห์การทัศนศึกษาครังนีว่าผูเ้ รี ยนได้ความรู ้ในเรื องใดบ้าง
. น. เดินทางกลับโรงเรียนบ้ านลาดวิทยาโดยสวัสดิภาพ
ชัวโมงที
ขันที อภิปราย และสรุปผล
1. ครู ให้ผเู ้ รี ยนเข้ากลุ่มเดิมทีนักเรี ยนเข้ากลุ่มไปทัศนศึกษา
2. ครู แจกกระดาษเขียนแบบให้กลุ่มละ แผ่น พร้อมปากกาเมจิก กลุ่มละ ด้าม
. ครู มอบหมายภาระงานทีผูเ้ รี ยนลงเก็บข้อมูลในการไปทัศนศึกษา โดยแต่ละ
กลุ่มจะได้งานทีไม่ซากั
ํ น และให้วิเคราะห์ภาระงานตามทีกลุ่มได้รับ เพือระดมความคิดสรุ ปงานลง
ในผังความคิด ครู ให้เวลาทํางาน กลุ่มละ นาที แล้วเตรี ยมนําเสนอครู ในชัวโมงต่อไป ดังนี
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กลุ่มที ทีตัง และสภาพภูมิศาสตร์ของเพชรบุรี
กลุ่มที การผลิตสิ นค้าและบริ การของเมืองเพชร
กลุ่มที แหล่งท่องเทียวกับเมืองเพชร
กลุ่มที 4 เมือง วัง
กลุ่มที มรดกทางวัฒนธรรมของคนเมืองเพชร
กลุ่มที 6 โครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
. ครู กาํ หนดเวลานําเสนอกลุ่มละไม่เกิน นาที
. การประเมินครังนีครู เป็ นผูป้ ระเมิน พร้อมกับเพือนผูเ้ รี ยน
สื อ / วัสดุอุปกรณ์
. ใบความรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
. ใบงาน เรื องตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี
. แบบประเมินการทํางานกลุ่ม
แหล่งการเรียนรู้
. หน่วยการเรี ยนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชันที (ม. -ม. ) . โครงการวิจยั
เศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย,์ กรุ งเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ,
.
2. การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย. รสเด็ดทีเพชรบุรี. มปป.
3. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี. มปป.
. สํานักพิมพ์สารคดี. นักเดินทางเพือความเข้าใจในแผ่นดิน: กรุ งเทพฯ : ด่านสุ ทธา
การพิมพ์ , .
. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรีเมืองงาม งามวัฒนธรรมประเพณี
การละเล่นพืนบ้ าน. พิมพ์ครังที . เพชรบุรี : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเพชรบุรี, 2552.
6. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรีเมืองงาม งามงานสกุลช่ างเมือง
เพชร. พิมพ์ครังที . เพชรบุรี : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเพชรบุรี, 2552.
. นงเยาว์ แสนโกศิก และคณะ. เพชรบุรี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม.
ด่านสุ ทธาการพิมพ์, กรุ งเทพฯ : .
8. พรพิศ ดาษดืน. เพชรบุรี. กรุ งเทพฯ : ต้นอ้อ, .
. นิพทั ธ์พร เพ็งแก้ว. เล่าเรืองเมืองเพชร. กรุ งเทพฯ : พิมพ์คาํ , .
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10. สนอง ประกอบชาติ. เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ส ท้ องถิน
ของเรา (จังหวัดเพชรบุรี). มปป.
. เว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียง
http://www.moe.go.th/sufficiency (เศรษฐกิจพอเพียง)
http://www.chaipat.or.th.chaipat/Jounal (เศรษฐกิจพอเพียง)
http://www.relaxzy.com/directory/travel/province/central/phetchaburi/ (เพชรบุรี)
http://www.thai-tour.com/program/main_petchaburi.htm(เพชรบุรี)
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
. ผลการจัดการเรียนรู้
. ด้านความรู ้ (k) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิน ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้ตามกิจกรรมทีครู ได้วางแผนไว้ นอกจากนี
ผูเ้ รี ยนยังได้รับความสนุกสนานจากการทัศนศึกษาครังนี
. ด้านทักษะ(P) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการเข้าทํากิจกรรมฐานการจัดทําพวงมมโหตร
และการทดลองทําการเข้าฐานทํากระเป๋ าสานจากป่ านศรนารายณ์ เพือให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาของไทย นอกจากนีผูเ้ รี ยนสามารถใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาวิเคราะห์ในเรื องการผลิตสิ นค้าและบริ การ อาชีพของคนเมืองเพชร และ ในเรื อง
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชรได้เป็ นอย่างดี
. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) อยูอ่ ย่างพอเพียง และรักความเป็ นไทย ซึง
สังเกตจากพฤติกรรมทีนักเรี ยนได้แสดงออก เช่น การทีผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมการทํา
พวงมโหตรจากกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี จากสังเกตการณ์กระบวนการ ขันตอน และลงมือ
ปฏิบตั ิทดลองขันตอนการดึงเส้นใยจากต้นป่ านศรนารายณ์
เพือนํามาทํากระเป๋ าสานจากป่ าน
ศรนารายณ์ รวมทังการผูส้ อนได้วางเงือนไขว่าการไปทัศนศึกษาครังนี ผูเ้ รี ยนจะต้องทําอาหารไป
รับประทานด้วยกัน โดยวัสดุทีใส่ อาหารจะต้องไม่ทาํ ลายสภาพแวดล้อม ซึงผูเ้ รี ยนทุกคนได้ให้
ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
2. ปัญหา/อุปสรรค
. การนําผูเ้ รี ยนไปทัศนศึกษาครังนี ผูส้ อนไม่สามารถพานักเรี ยนไปสถานทีได้
ครบตามแผนทีได้วางไว้ เนืองจากเสี ยเวลาในการขึนเข้าชมเขาวัง เนืองจากวันนีมีฝนตก ผูส้ อนเป็ น
ห่ วงสุ ขภาพของผูเ้ รี ยน จึงให้ไปขึนรถรางไฟฟ้ าแทนการเดินขึนชมเขาวัง ซึงการไปวันหยุดเสาร์ –

171


อาทิตย์ จะมีนกั ท่องเทียวรอขึนรถรางไฟฟ้ าเคเบิลคาร์เป็ นจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถพาชมวัด
ใหญ่สุวรรณาราม และวัดกําแพงแลงได้ แต่เนืองจากผูเ้ รี ยนได้รับหนังสื อคู่มือเทียวเพชรบุรีจากการ
ทํากิจกรรมทีทําพวงมโหตร จึงได้รับหนังสื อกันคนละเล่ม ซึงครู ได้ให้ความรู ้ในระหว่างการ
ทัศนศึกษาไปด้วย นอกจากนีผูเ้ รี ยนยังเคยไปทัศนศึกษามาแล้ว เมือครังอยู่ ม.
ซึงผูเ้ รี ยนมี
ประสบการณ์เดิมอยูแ่ ล้ว ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ในเรื องสถานทีดังกล่าวเป็ นอย่างดี
3. ข้ อเสนอแนะเพิมเติม/ แนวทาง
. การนํานักเรี ยนไปทัศนศึกษา หากครู ผสู ้ อนเตรี ยมวางแผนเส้นทางการทัศนศึกษา
เป็ นอย่างดี จะทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้ และประสบการณ์ตามทีครู ได้วางแผนไว้
. การจัดทัศนศึกษาทําให้ครู ได้มีความสนิทสนมกับผูเ้ รี ยน และได้สงั เกตพฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยนได้อย่างใกล้ชิด

ลงชือ………………………………
(นางสาววไลลักษณ์ พัสดร)
ตําแหน่ง ครู โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
ผูส้ อน
วันที ........เดือน........................พ.ศ. ...............
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
รายวิชา ส
สังคมศึกษา
ชันมัธยมศึกษาปี ที 
หน่วยการเรี ยนรู ้ที  เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
จํานวน ชัวโมง
วันจันทร์ที มิถุนายน พ.ศ.
เวลา . - . ชัน ม. / 
ชือผูส้ อน นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
หัสนักศึกษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรือง สิ นค้ าเมืองเพชร
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีวัด 
เศรษฐศาสตร์ 
มฐ. ส . เข้าใจและสามารถจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากร
ทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และคุม้ ค่ารวมทังเศรษฐกิจอย่างพอเพียงเพือการดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจและ
ความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชีวัด ส . ม. / เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

จุดประสงค์ การเรียนรู้
. สํารวจ และ บอกสิ นค้าทีมีชือเสี ยงในจังหวัดเพชรบุรี ได้ อย่างน้อย รายการ
2. ยกตัวอย่างสิ นค้าทีมีชือเสี ยงของแต่ละอําเภอในจังหวัดเพชรบุรีได้
. วิเคราะห์ การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การใน
จังหวัดเพชรบุรีได้
สาระการเรียนรู้
- สิ นค้าทีมีชือเสี ยงในจังหวัดเพชรบุรี
- การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การใน
จังหวัดเพชรบุรีได้
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การวัดและประเมิน
ขอบเขตการวัด
วิธีการ
เครืองมือ
. ความรู ้(K)
. บอกสิ นค้าทีมี
- การตอบปากเปล่า - แบบทดสอบ
ชือเสี ยงในจังหวัด
- การทดสอบ
เพชรบุรี ได้ อย่างน้อย
รายการ
2. ยกตัวอย่างสิ นค้าทีมี
ชือเสี ยงของแต่ละ
อําเภอในจังหวัด
เพชรบุรีได้
. ทักษะ กระบวนการ(P)
. สํารวจสิ นค้าทีมี
ป้ ายนิเทศ เรื อง
- แบบประเมิน ป้ าย
ชือเสี ยงในจังหวัด
ทรัพย์ในดิน สิ นใน นิเทศ เรื อง ทรัพย์
เพชรบุรี
นําของเมืองเพชร ในดิน สิ นในนํา
2. วิเคราะห์การนํา
ของเมืองเพชร
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการผลิตสิ นค้าและ
บริ การในจังหวัด
เพชรบุรี
. คุณธรรม จริ ยธรรม / คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)
. อยูอ่ ย่างพอเพียง - สังเกตพฤติกรรม - แบบประเมิน
. รักความเป็ นไทย
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้ นความ
พอเพียง

ผู้ประเมิน
- ผูส้ อน

- ผูส้ อน
- เพือน

- ผูส้ อน
- เพือน
- ผูป้ กครอง
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ชุ ดคําถามทีสํ าคัญ
คําถามที : สิ นค้าและบริ การทีมีชือเสี ยงในจังหวัดเพชรบุรีมีอะไรบ้าง
คําถามที : การผลิตสิ นค้าและบริ การในจังหวัดเพชรบุรี มีการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในขันตอนการผลิต หรื อไม่
คําถามที : ในการผลิตสิ นค้า ผูผ้ ลิตจําเป็ นต้องมีคุณธรรมใดบ้าง ในการขายสิ นค้า
. ชินงานหรือภาระงาน
นักเรี ยนจัดทําป้ ายนิเทศ เรื อง ทรัพย์ในดินสิ นในนําเมืองเพชร
เกณฑ์ การประเมิน
ครู ผสู ้ อนให้นกั เรี ยนจัดป้ ายนิเทศ เรื อง ทรัพย์ในดินสิ นในนําเมืองเพชร โดยพิจารณา
ประเด็น ดังนี
. ความถูกต้องของเนือหาทีบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง
. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
. ความน่าสนใจ สวยงามและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
(ดี)
(พอใช้ )
(ปรับปรุง)
. ความถูกต้องของ เนือหาทีบูรณาการหลัก เนือหาทีบูรณาการหลัก มีเนือหาสาระทีบูรณ
เนือหาทีบูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
การเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของ
พอเพียง ถูกต้อง
พอเพียงถูกต้อง ชัดเจน ไม่ชดั เจน และ มี
เศรษฐกิจพอเพียง
ชัดเจน และครบถ้วน แต่มีประเด็นไม่ครบ
ประเด็นไม่ครบถ้วน
. แนวทางการ
มีการประยุกต์ใช้หลัก มีการประยุกต์ใช้หลัก
ไม่มีการประยุกต์หลัก
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเป็ น
พอเพียงได้ในบางครัง
พอเพียงมาใช้
พอเพียง
รู ปธรรม
เท่านัน
. ความน่าสนใจ
ผลงานทีนําเสนอมี
ผลงานมีรูปแบบสี สัน
ผลงานขาดสี สัน ไม่มี
สวยงามและ
รู ปแบบ สี สัน มีความ
สวยงาม แต่ขาดความคิดที ความสวยงาม และ
แสดงออกถึง
เรี ยบร้อยสวยงาม และ มีความแปลกใหม่และไม่ ขาดความคิดทีมีความ
ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดทีมีความแปลก แสดงออกถึงความคิดที
แปลกใหม่
ใหม่แสดงออกถึง
สร้างสรรค์
ลอกเลียนแบบมาจาก
ความคิดสร้างสรรค์
ผูอ้ ืน
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กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล สื อ / แหล่งเรียนรู้
ชัวโมงที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน ( นาที)
. ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน จํานวน ข้อ
. ครู ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาแผนที ของจังหวัดเพชรบุรี
. ผูส้ อนถามผูเ้ รี ยน ดังคําถามต่อไปนี
- จังหวัดเพชรบุรีมีกีอําเภอ ได้แก่ อําเภออะไรบ้าง
- ประชาชนในอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบอาชีพอะไรบ้าง
- สิ นค้าทีมีชือเสี ยงของอําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่สินค้าอะไรบ้าง
ขันสอน ( นาที)
1. ครู แจกบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง สิ นค้าของคนเมืองเพชร เพือให้
นักเรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
. ครู แนะนําและอธิบายส่ วนประกอบของบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา พร้อมทัง
วิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา และเน้นยําถึงบทบาทของนักเรี ยนในการศึกษาด้วย
บทเรี ยน เรื องการผลิตสิ นค้าและบริ การ
. ผูเ้ รี ยนศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง อาชีพของคนเมืองเพชร ตามคํา
ชีแจงและให้ปฎิบตั ิตามบทเรี ยน (ใช้เวลา นาที)
. ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื อง อาชีพของคนเมืองเพชรจํานวน ข้อ
(ใช้เวลา นาที)
. ครู บนั ทึกคะแนนหลังจากทีนักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเสร็ จสิ นแล้ว
ขันสรุ ป ( นาที)
. ครู สุ่มถามคําถามผูเ้ รี ยน - คน โดยให้ผเู ้ รี ยนยกตัวอย่างสิ นค้าของเมืองเพชรที
มีชือเสี ยง และให้นกั เรี ยนวิเคราะห์วา่ การผลิตสิ นค้าเหล่านี ผูผ้ ลิตสิ นค้า จําเป็ นต้องนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อไม่ เพราะเหตุใด
. ผูเ้ รี ยนระดมความคิดร่ วมกัน เพือสรุ ปเหตุผลในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตสิ นค้า โดยครู สรุ ปเพิมเติมให้สมบูรณ์
. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสําคัญโดยสรุ ปอีกครัง และมอบหมายให้
นักเรี ยนจัดป้ ายนิเทศ โดยทํางานเป็ นกลุ่มครู แจ้งเกณฑ์ในการให้คะแนน ซึ งผูป้ ระเมิน ได้แก่ ครู
และ ตัวแทนของกลุ่มผูเ้ รี ยน
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ชัวโมงที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน ( นาที)
. ครู ให้นักเรี ยนบอกชื อสิ นค้าทีครู นาํ เสนอ (ของจริ ง) ว่าสิ นค้าทีมีชือเสี ยงของ
อําเภออะไรบ้าง และวันนีจะศึกษาสิ นค้าของจังหวัดเพชรบุรี
. ครู ให้ผูเ้ รี ยนดูภาพสิ นค้าทีมี ชือเสี ยงของจังหวัดเพชรบุรี และภาพแม่คา้ ขาย
สิ นค้า จากสื อ POWER POINT โดยครู ถามผูเ้ รี ยนในเรื องการผลิตสิ นค้า จําเป็ นต้องนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวไปใช้ในการทํางานหรื อไม่ โดยครู ตงั
คําถาม ดังนี
- มีความพอประมาณในการผลิตสิ นค้าหรื อไม่ (ไม่มากเกินความสามารถของ
ตนค่าตอบแทน สภาพร่ างกาย สภาพชุมชน)
- มีเหตุผลใดทีต้องขายสิ นค้า (มีรายได้ มีความมันคง มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
- การลงทุนธุรกิจประเภทนี ได้ใช้ภูมิคุม้ กันอย่างไร ในการทําให้การลงทุนมี
ความมันคง (ประหยัด อดออม การวางแผนล่วงหน้า การประกันชีวิต การประกันภัย)
- ในการลงทุนการผลิต และขายสิ นค้า ได้ใช้หลักความรู ้อะไรบ้างมาบริ หาร
จัดการธุรกิจของตนให้มนคง
ั ( รอบรู ้ในการทําธุรกิจ รอบคอบในการตัดสิ นใจ)
- ในการลงทุนผูผ้ ลิต และผูข้ ายสิ นค้าได้ใช้หลักคุณธรรมข้อใดบ้าง (ความ
ซือสัตย์ ความอดทน การรู ้จกั แบ่งปัน และเอืออาทรต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
ผลิตต้องไม่ ทําลายสิ งแวดล้อม)
- ครู ให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปผังความคิด (Mind Mapping) เรื อง สิ นค้าเมืองเพชร โดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์
ขันสรุป ( นาที)
.ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปความสําคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนํามาใช้ในการ
ผลิตสิ นค้าของจังหวัดเพชรบุรี และบันทึกลงในสมุด
สื อ / วัสดุอปุ กรณ์
. ภาพแผนทีของจังหวัดเพชรบุรี
. ภาพสิ นค้าในจังหวัดเพชรบุรี
3. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง สิ นค้าเมืองเพชร
. แบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน เรื อง สิ นค้าเมืองเพชร จํานวน ข้อ
. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความพอเพียง และรักความเป็ นไทย
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แหล่งการเรียนรู้
.หนังสื อแนะนําจังหวัดเพชรบุรี
. หนังสื อการจัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชันที (ม. -ม. )
. ห้องสมุดโรงเรี ยน
. Internet เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่
http://www.moe.go.th/sufficiency (เศรษฐกิจพอเพียง)
http://www.chaipat.or.th.chaipat/Jounal (เศรษฐกิจพอเพียง)
http://www.relaxzy.com/directory/travel/province/central/phetchaburi/ (เพชรบุรี)
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
. ผลการจัดการเรียนรู้
. ด้านความรู ้ (k) นักเรี ยนสามารถบอกชือสิ นค้า และยกตัวอย่างสิ นค้าทีมีชือเสี ยง
ของจังหวัดเพชรบุรี ซึงจะเห็นจากการทําแบบทดสอบ และการตอบคําถาม
. ด้านทักษะ(P) นักเรี ยนสามารถสํารวจสิ นค้าทีมีชือเสี ยงในจังหวัดเพชรบุรี และ
สามารถจัดทําป้ ายนิเทศ เรื อง ทรัพย์ในดินสิ นในนํา โดยวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้เป็ นอย่างดี
. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) ด้านอยูอ่ ย่างพอเพียง และรักความเป็ นไทย
ซึงสังเกตจากพฤติกรรมทีนักเรี ยนได้แสดงออก
2. ปัญหา/อุปสรรค
. การมอบหมายภาระงานครู ผสู ้ อนควรมีการติดตามการทํางาน และให้คาํ แนะนําอย่าง
ใกล้ชิด เนืองจากผูเ้ รี ยนมีภาระงานในวิชาต่าง ๆอีกมาก ดังนันครู ผสู ้ อน ได้ใช้วนั หยุด เพือให้ผเู ้ รี ยน
ได้จดั ทําป้ ายนิเทศ ซึงครู ผสู ้ อนสามารถประเมินการทํางานได้อย่างใกล้ชิดด้วย
3. ข้ อเสนอแนะเพิมเติม/ แนวทาง
ครู ผสู ้ อน ควรสอนเรื องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ เพือให้
สามารถวิเคราะห์ได้ในด้านการทํางานตามภาระงานทีครู มอบหมาย
ลงชือ………………………………
(นางสาววไลลักษณ์ พัสดร)
ตําแหน่ง ครู โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
ผูส้ อน
วันที ........เดือน....................พ.ศ. ...............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
รายวิชา ส
สังคมศึกษา
ชันมัธยมศึกษาปี ที 
หน่วยการเรี ยนรู ้ที  เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
จํานวน ชัวโมง
วันอังคารที มิถุนายน พ.ศ.
เวลา . – . น. ชัน ม. / 
ชือผูส้ อน นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
รหัสนักศึกษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรือง อาชีพของคนเมืองเพชร
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีวัด 
. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีวัด 
เศรษฐศาสตร์ 
มฐ. ส . เข้าใจ และสามารถจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากร
ทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และคุม้ ค่ารวมทังเศรษฐกิจอย่างพอเพียงเพือการดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจและ
ความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชีวัด ส . ม. / เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 


จุดประสงค์ การเรียนรู้
. บอกหลักการและเป้ าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. ยกตัวอย่างอาชีพของกลุ่มสตรี ชาวบ้านทีดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (บ้านหนองเผาถ่าน, บ้านหนองกะเจ็ด)
. เสนอแนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพของ
ครอบครัวผูเ้ รี ยน และชุมชนของผูเ้ รี ยนได้
. ผูเ้ รี ยนดําเนินชีวิตอยูอ่ ย่างพอเพียง และรักความเป็ นไทย

สาระการเรียนรู้
- อาชีพของคนเมืองเพชร
- การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพของคนเมืองเพชร
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การวัดและประเมิน

ขอบเขตการวัด
วิธีการ
เครืองมือ
. ความรู ้ (k)
. บอกหลักการและ - การตอบคําถาม
- แบบทดสอบ
เป้ าหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
2. ยกตัวอย่างอาชีพ
ของคนเมืองเพชรได้
. ทักษะ กระบวนการ (P)
- แบบประเมิน
เสนอแนวทางการนํา สมุดเล่มเล็ก เรื อง
ตามรอยพ่อเศรษฐกิจ สมุดเล่มเล็ก เรื อง
หลักปรัชญาของ
ตามรอยพ่อ
เศรษฐกิจพอเพียงไป พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ในการประกอบ
อาชีพของครอบครัว
ผูเ้ รี ยน และชุมชนของ
ผูเ้ รี ยนได้
. คุณธรรม จริ ยธรรม / คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
. รักความเป็ นไทย - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้ นความ
พอเพียง

ผู้ประเมิน
- ผูส้ อน

- ผูส้ อน
- เพือน
- ผูป้ กครอง

- ผูส้ อน


ชุ ดคําถามทีสํ าคัญ

คําถามที อาชีพของคนเมืองเพชร มีอาชีพอะไรบ้าง ทีส่ งเสริ มให้จงั หวัดเพชรบุรีเป็ น
จังหวัดทีมีความโดดเด่น 
คําถามที  การประกอบอาชีพของคนเมืองเพชร จําเป็ นต้องใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพได้หรื อไม่ 
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คําถามที นักเรี ยนมีวิธีการเสนอแนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการประกอบอาชีพในครอบครัวผูเ้ รี ยน และชุมชน ได้อย่างไร

. ชินงานหรือภาระงาน

สมุดเล่มเล็ก เรื อง ตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี

. เกณฑ์ การประเมิน 
ครู ผสู ้ อนให้นกั เรี ยนสมุดเล่มเล็ก เรื อง ตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
โดยพิจารณา ประเด็น ดังนี 
. ความถูกต้องของเนือหาทีบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง
. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
. ความน่าสนใจ สวยงามและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
(ดี)
(พอใช้ )
(ปรับปรุง)
. ความถูกต้องของ เนือหาทีบูรณาการหลัก
เนือหาทีบูรณาการ
มีเนือหาสาระทีบูรณ
เนือหาทีบูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจ
การเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของ
หลักปรัชญาของ
พอเพียง ถูกต้อง
เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ชดั เจนและมี
เศรษฐกิจพอเพียง
ชัดเจน และครบถ้วน
ถูกต้อง ชัดเจน แต่มี ประเด็นไม่ครบถ้วน
ประเด็นไม่ครบ
. แนวทางการ
มีการประยุกต์ใช้หลัก มีการประยุกต์ใช้หลัก ไม่มีการประยุกต์หลัก
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเป็ น
พอเพียงได้ในบางครัง พอเพียงมาใช้
พอเพียง
รู ปธรรม
เท่านัน
. ความน่าสนใจ
ผลงานทีนําเสนอมี
ผลงานมีรูปแบบสี สัน ผลงานขาดสี สัน ไม่มี
สวยงามและ
รู ปแบบ สี สัน มีความ
สวยงาม แต่ขาด
ความสวยงาม และ
แสดงออกถึง
เรี ยบร้อยสวยงาม และ ความคิดทีมีความ
ขาดความคิดทีมีความ
ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดทีมีความแปลก แปลกใหม่และไม่
แปลกใหม่
แสดงออกถึงความคิดที ลอกเลียนแบบมาจาก
ใหม่แสดงออกถึง
สร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
ผูอ้ ืน


181


กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล สื อ / แหล่งเรียนรู้ 

ชัวโมงที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน ( นาที)
. ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนจํานวน ข้อ
. ครู ให้ผเู ้ รี ยนดูภาพอาชีพของคนทํานา ทําสวน เจ้าของธุรกิจโรงแรม อาชีพ
ค้าขาย แล้วตังคําถามโดยให้นกั เรี ยนตอบ ดังนี 

- ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบอาชีพอะไรบ้าง
- อาชีพเหล่านี มีส่วนส่งเสริ ม ให้จงั หวัดเพชรบุรี เป็ นเมืองน่าอยู่ หรื อไม่ 


-การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพ จะทําให้อาชีพเหล่านีมีความยังยืนหรื อไม่
ขันสอน ( นาที) 
. ครู แจกบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง อาชีพของคนเมืองเพชรให้ผเู ้ รี ยน
เพือให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
. ครู แนะนําและอธิ บายส่ วนประกอบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา พร้อมทัง
วิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป และเน้นยําถึงบทบาทของผูเ้ รี ยนในการศึกษาด้วยบทเรี ยน เรื อง
อาชีพของคนเมืองเพชร
.ผูเ้ รี ยนศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง อาชีพของคนเมืองเพชร ตามขันตอน และ
วิธีการทีแจ้งไว้ในบทเรี ยน(ใช้เวลา นาที)
. ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื อง อาชีพของคนเมืองเพชร จํานวน ข้อ
. ครู บนั ทึกคะแนนหลังจากทีผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
ชัวโมงที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน ( นาที) 
ครู สุ่มถามผูเ้ รี ยน - คน ให้บอกอาชีพทีครอบครัวของผูเ้ รี ยนทําครู ตงคํ
ั าถาม
ดังนี
- อาชีพของครอบครัวนักเรี ยนได้นาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการดําเนินชีวิตหรื อไม่
- ผูเ้ รี ยนได้นาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพือช่วยครอบครัว
อย่างไร 
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ขันสอน ( นาที) 
. ครู ให้ผเู ้ รี ยนส่ งเรี ยงความ ทีแจ้งภาระงานไว้ในชัวโมงทีแล้ว
. ครู ขออาสาสมัครผูเ้ รี ยนออกมาอ่านเรี ยงความ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่อาชีพ
ของคนเมืองเพชร - คน 
. ครู ถามผูเ้ รี ยนทีนังฟังเพือนอ่านเรี ยงความให้ฟัง ครู ตงคํ
ั าถามว่าอาชีพใดบ้างที
สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ (ทุกอาชีพ)
.ครู ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์อาชีพทีนักเรี ยนกล่าวถึง ว่าสามารถนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้านใดบ้าง (วิเคราะห์จากหลัก ห่วง เงือนไข และ มิติ ) 
 
- หลักความพอประมาณ พอประมาณกับสติปัญญา ความรู ้
ความสามารถ
- หลักความมีเหตุผล  การประกอบอาชีพเพือเลียงตนเอง เลียง
ครอบครัว 
- มีภูมิคุม้ กันทีดี  มีความรู ้ในอาชีพทีตนเองทํา มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
- เงือนไขความรู ้ มีความรู ้ในอาชีพทีตนเองทํา
- เงือนไขคุณธรรม  ความขยัน ความอดทน มีความซือสัตย์ ฯลฯ
ขันสรุ ป
. ผูเ้ รี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปอาชีพทีสําคัญของคนเมืองเพชร โดยวิเคราะห์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงบนกระดาน แล้วให้นกั เรี ยนจดบันทึกลงในสมุด


สื อ / วัสดุอุปกรณ์ 
. ภาพแผนทีของจังหวัดเพชรบุรี 
. ภาพการประกอบอาชีพในจังหวัดเพชรบุรี 
.บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง อาชีพของคนเมืองเพชร
.แบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน เรื อง อาชีพของคนเมืองเพชร จํานวน ข้อ
.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความพอเพียง และรักความเป็ นไทย


สื อ / วัสดุอุปกรณ์
. ภาพแผนทีของจังหวัดเพชรบุรี
. ภาพอาชีพของคนในจังหวัดเพชรบุรี
3. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง อาชีพของคนเมืองเพชร
. แบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน เรื อง อาชีพของคนเมืองเพชร จํานวน

ข้อ
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. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความพอเพียง และรักความเป็ นไทย
แหล่งการเรียนรู้
.หนังสื อแนะนําจังหวัดเพชรบุรี
. หนังสื อการจัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชันที
. ห้องสมุดโรงเรี ยน
. Internet เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่
http://www.moe.go.th/sufficiency (เศรษฐกิจพอเพียง)
http://www.chaipat.or.th.chaipat/Jounal (เศรษฐกิจพอเพียง)
http://www.relaxzy.com/directory/travel/province/central/phetchaburi/ (เพชรบุรี)
http://www.thai-tour.com/program/main_petchaburi.htm(เพชรบุรี)
http://www.phetchaburi.go.th/(เพชรบุรี)
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
. ผลการจัดการเรียนรู้
. ด้านความรู ้ (k) นักเรี ยนสามารถบอกอาชีพของคนในจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทัง
บอกหลักธรรมทีควรมีในการประกอบอาชีพของคนเมืองเพชร ซึงจะเห็นจากการทําแบบทดสอบ
และการตอบคําถาม
. ด้านทักษะ(P) นักเรี ยนสามารถอาชีพของคนในจังหวัดเพชรบุรี และสามารถ
เขียนเรี ยงความ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้เป็ นอย่างดี
. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) ด้านอยูอ่ ย่างพอเพียง และรักความเป็ นไทย
ซึงสังเกตจากพฤติกรรมทีนักเรี ยนได้แสดงออก
2. ปัญหา/อุปสรรค
. การมอบหมายภาระงานให้ผเู ้ รี ยนทํา ครู ควรให้ความรู ้ในเรื องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือให้นกั เรี ยนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ลงสู่การประกอบอาชีพของคนเมือง
เพชรได้
. การมอบหมายภาระงาน ครู ควรให้คาํ แนะนํา และให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน
อย่างใกล้ชิด เพือให้ได้งานออกมาตามกิจกรรมทีได้วางแผนไว้
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3. ข้ อเสนอแนะเพิมเติม/ แนวทาง
ลงชือ………………………………
(นางสาววไลลักษณ์ พัสดร)
ตําแหน่ง ครู โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
ผูส้ อน
วันที ........เดือน....................พ.ศ. ...............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
รายวิชา ส
สังคมศึกษา
ชันมัธยมศึกษาปี ที
หน่วยการเรี ยนรู ้ที , : เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
จํานวน ชัวโมง
วันพฤหัสบดีที สิ งหาคม พ.ศ.
เวลา . – . น. ชัน ม. /
ชือผูส้ อน นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
รหัสนักศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรือง ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีวัด
เศรษฐศาสตร์
มฐ. ส . เข้าใจ และสามารถจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้
ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และคุม้ ค่ารวมทังเศรษฐกิจอย่างพอเพียงเพือการ
ดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของระบบ
เศรษฐกิจและความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชีวัด ส . ม. / เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี ส่ งผลต่อประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมได้ถูกต้อง
2. อธิบายเกียวกับประวัติศาสตร์การตังถินฐาน กลุ่มชาติพนั ธุ์ ของจังหวัดเพชรบุรีได้
. ระบุ ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถินและเมืองเพชรได้ อย่างน้อย รายการ
. จัดหมวดหมู่ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชรได้
5. ตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมด้านประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมที
แสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองเพชร
6. วิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถินของเมืองเพชรด้านประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ทีสื บทอด
กันมาตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะจากความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
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สาระการเรียนรู้
- ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพของคนเมืองเพชร
การวัดและประเมิน
ขอบเขตการวัด
วิธีการ
. ความรู ้ (k)
1. อธิบายลักษณะทาง - การตอบคําถาม
ภูมิศาสตร์ของจังหวัด
เพชรบุรี ส่ งผลต่อ
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมเมืองเพชร
2. อธิบายเกียวกับ
ประวัติศาสตร์การตัง
ถินฐาน กลุ่มชาติพนั ธุ์
ของจังหวัดเพชรบุรี
. ระบุ ประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ในท้องถินและเมือง
เพชรได้ อย่างน้อย
รายการ
.จัดหมวดหมู่ประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรม
เมืองเพชรได้ อย่าง
น้อย รายการ

เครืองมือ
- แบบทดสอบ

ผู้ประเมิน
- ผูส้ อน
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การวัดและประเมิน (ต่อ)
ขอบเขตการวัด
วิธีการ
. ทักษะ กระบวนการ (P)
5.วิเคราะห์ภูมิปัญญา สมุดเล่มเล็ก เรื อง
ท้องถินของเมืองเพชร ตามรอยพ่อเศรษฐกิจ
ด้านประเพณี ศิลปะ พอเพียง
และวัฒนธรรม
ทีสื บทอดกันมาตังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั

เครืองมือ
- แบบประเมินสมุด
เล่มเล็ก เรื อง ตามรอย
พ่อเศรษฐกิจพอเพียง

. คุณธรรม จริ ยธรรม / คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 อยูอ่ ย่างพอเพียง - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมิน
. รักความเป็ นไทย
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้ นความ
พอเพียง

ผู้ประเมิน
- ผูส้ อน

- ผูส้ อน
- เพือน
- ผูป้ กครอง

ชุ ดคําถามทีสํ าคัญ
คําถามที : ปั จจัยอะไรบ้างทีมีส่วนส่ งเสริ มให้จงั หวัดเพชรบุรีเป็ นจังหวัดทีมีความโดด
เด่นทางด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม จนเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองเพชร
คําถามที : ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมเมืองเพชร จะมีความยังยืนได้หากคนใน
ชุมชนมีความตระหนักในการเป็ นผูส้ ื บทอด และอนุรักษ์ประเพณี เหล่านีให้คงอยูห่ ากมีการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิตจริ งหรื อไม่
ชินงานหรือภาระงาน
ครู ให้ผเู ้ รี ยนจัดทําป้ ายนิเทศ เรื อง มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเพชร
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เกณฑ์ การประเมิน
ครู ให้ผเู ้ รี ยนจัดทําป้ ายนิเทศ เรื อง มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเพชร โดยพิจารณา
ประเด็น ดังนี
. ความถูกต้องของเนือหาทีบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง
. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
. ความน่าสนใจ สวยงามและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
ประเด็น
การประเมิน
. ความถูกต้องของ
เนือหาทีบูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
. แนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
. ความน่าสนใจ
สวยงามและ
แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์

(ดี)
เนือหาทีบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ถูกต้อง
ชัดเจน และครบถ้วน
มีการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
ผลงานทีนําเสนอมี
รู ปแบบ สี สัน มีความ
เรี ยบร้อยสวยงาม และ
แนวคิดทีมีความแปลก
ใหม่แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์

ระดับคุณภาพ
(พอใช้ )
เนือหาทีบูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ถูกต้อง ชัดเจน แต่มี
ประเด็นไม่ครบ
มีการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ในบางครัง
เท่านัน
ผลงานมีรูปแบบสี สัน
สวยงาม แต่ขาด
ความคิดทีมีความ
แปลกใหม่และไม่
แสดงออกถึงความคิดที
สร้างสรรค์

(ปรับปรุง)
มีเนือหาสาระทีบูรณ
การเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ชดั เจน
และมีประเด็นไม่
ครบถ้วน
ไม่มีการประยุกต์
หลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้
ผลงานขาดสี สัน ไม่
มีความสวยงาม และ
ขาดความคิดทีมี
ความแปลกใหม่
ลอกเลียนแบบมา
จากผูอ้ ืน
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กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล สื อ / แหล่งเรียนรู้
ชัวโมงที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน ( นาที)
ครู ให้ผเู ้ รี ยนดูภาพวัดใหญ่สุวรรณาราม วัดมหาธาตุวรวิหาร ประเพณี การแข่งขัน
วัวเทียมเกวียน การร่ ายรําของลาวโซ่ง แล้วถามผูเ้ รี ยนว่าภาพเหล่านีเกียวข้องกับศิลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีอย่างไร
ขันสอน ( นาที)
. ครู แจกบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื อง ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร
เพือให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้นกั เรี ยนทําตามคําชีแจง
. ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน จํานวน ข้อ
. ครู แนะนําและอธิ บายส่ วนประกอบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา พร้อมทัง
วิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปและเน้นยําถึงบทบาทของผูเ้ รี ยนในการศึกษาด้วยบทเรี ยน เรื อง
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร
. ผูเ้ รี ยนศึกษาบทเรี ยนสําเร็จรู ป เรื อง ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร
ตามขันตอน และวิธีการทีแจ้งไว้ในบทเรี ยน (ใช้เวลา นาที)
. ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื อง ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร
จํานวน ข้อ
. ครู บนั ทึกคะแนนหลังจากทีนักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเสร็ จสิ นแล้ว
ขันสรุ ป ( นาที)
. ผูเ้ รี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปเรื อง ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร เป็ น
ผังความคิด โดยครู สุ่มให้ผเู ้ รี ยนออกมาเขียนบนกระดาน จนเสร็ จสมบูรณ์
. ผูเ้ รี ยนสรุ ปเนือหา เรื อง ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชรลงในสมุด
เป็ นผังความคิด สําหรับทบทวนเนือหาในครังต่อไป
ชัวโมงที
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน ( นาที)
1. ครู สุ่มถามผูเ้ รี ยน - คน ว่าได้เข้าร่ วมกิจกรรมอะไรบ้าง ทีเกียวข้องประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร
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. ครู สุ่ มถามผูเ้ รี ยน - คนทีไม่ซาผู
ํ เ้ รี ยนคนเดิม ว่าแต่ละอําเภอของเมืองเพชร
มีประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อะไรบ้างทีเป็ นเอกลักษณ์
ขันสอน ( นาที)
. ครู ให้ผเู ้ รี ยนส่ งงานป้ ายนิเทศ เรื อง มรดกทางวัฒนธรรมของคนเมืองเพชร
โดยทุกกลุ่มจะต้องนํามาจัดแสดงหน้าชันเรี ยนกลุ่มที – ตามลําดับ
. ครู ให้ตวั แทนของกลุ่มนําเสนองานของตนว่า ได้นาํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทํางานร่ วมกับเพือน ๆ หรื อไม่ อย่างไร
. ครู ให้ผเู ้ รี ยนเล่าเรื องจากป้ ายนิเทศ เรื อง ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเมือง
เพชร
4. ครู ตงคํ
ั าถามผูเ้ รี ยน ด้วยคําถามดังนี
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเกียวข้อง และสัมพันธ์กบั ประเพณี
ศิลปะ และ วัฒนธรรม หรื อไม่ (มีความยังยืนด้านจิตใจ แสดงออกถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย )
- นักเรี ยนจะช่วยกันดูแล และรักษาประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมให้ยงยื
ั นได้
อย่างไร (การเข้าร่ วมกิจกรรมด้านประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมตามโอกาสทีเหมาะสม)
ขันสรุป ( นาที)
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ป ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร แล้วให้
นักเรี ยนจดบันทึกลงในสมุด
สื อ / วัสดุอุปกรณ์
. ภาพสถานทีสําคัญทางโบราณวัตถุ โบราณสถานของจังหวัดเพชรบุรี
. ภาพประเพณี วฒั นธรรมของจังหวัดเพชรบุรี
3. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเพชร
. แบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน เรื อง ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเมือง
เพชร จํานวน ข้อ
. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความพอเพียง และรักความเป็ นไทย
แหล่งการเรียนรู้
. หนังสื อแนะนําจังหวัดเพชรบุรี
. หนังสื อการจัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชันที
(ม. -ม. )
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. ห้องสมุดโรงเรี ยน
. Internet เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่
http://www.moe.go.th/sufficiency (เศรษฐกิจพอเพียง)
http://www.chaipat.or.th.chaipat/Jounal (เศรษฐกิจพอเพียง)
http://www.relaxzy.com/directory/travel/province/central/phetchaburi/ (เพชรบุรี)
http://www.thai-tour.com/program/main_petchaburi.htm(เพชรบุรี)
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
. ผลการจัดการเรียนรู้
. ด้านความรู ้ (k) นักเรี ยนสามารถบอกประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร
ซึงจะเห็นจากการทําแบบทดสอบ และการตอบคําถาม
. ด้านทักษะ(P) นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมเมือง
เพชร ในจังหวัดเพชรบุรี และสามารถลงมือปฏิบตั ิจดั ป้ ายนิเทศ เรื อง มรดกทางวัฒนธรรมเมือง
เพชร โดยวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็ นอย่างดี
. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) นักเรี ยนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่า
ทางประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมเมืองเพชร รวมทังสามารถวิเคราะห์ความสําคัญของมรดกทาง
วัฒนธรรมโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึงสังเกตจากพฤติกรรมทีนักเรี ยนได้
แสดงออก
2. ปัญหา/อุปสรรค
. การมอบหมายภาระงานให้ผเู ้ รี ยนทํา ครู ควรให้ความรู ้ในเรื องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือให้นกั เรี ยนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ลงสู่ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของคนเมืองเพชรได้
. การมอบหมายภาระงาน ครู ควรให้คาํ แนะนํา และให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน
อย่างใกล้ชิด เพือให้ได้งานออกมาตามกิจกรรมทีได้วางแผนไว้
3. ข้ อเสนอแนะเพิมเติม/ แนวทาง
-
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ลงชือ………………………………
(นางสาววไลลักษณ์ พัสดร)
ตําแหน่ง ครู โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา
ผูส้ อน
วันที ........เดือน....................พ.ศ. ...............
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน
เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
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แบบทดสอบความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ชันมัธยมศึกษาปี ที
จํานวน ข้อ เวลา นาที คะแนนเต็ม คะแนน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชีแจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุ ดเพียงคําตอบเดียว
. ในระบบเศรษฐกิจครัวเรื อนทําหน้าทีอย่างไร
. แม่นาที
ํ เป็ นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี
(ความรู ้ ความจํา)
(ความรู ้ ความจํา)
ก. เป็ นผูต้ ดั สิ นใจผลิตสิ นค้าและบริ การ
ก. แม่นาเพชรบุ
ํ
รี
ข. เป็ นผูน้ าํ ทรัพยากรมาใช้ในการผลิตสิ นค้า
ข. แม่นาบางกลอย
ํ
และบริ การ
ค. แม่นาบางตะบู
ํ
น
ค. จําหน่ายสิ นค้า และบริ การทีผลิตได้ทงใน
ั
ง. แม่นาปะจั
ํ นต์
ประเทศและต่างประเทศ
. จากคํากลอน “ทัวประเทศเขตแคว้นแดน
ง. เป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิต และการบริ โภค
พริ บพรี จะชีไปไหนไม่พน้ แต่ตน้ ตาล” คําว่า
สิ นค้า
“ต้นตาล”
. ปัญหาพืนฐานทางเศรษฐกิจในหัวข้อทีว่า
มีความหมายว่าอย่างไร (ความเข้าใจ)
“จะผลิตสิ นค้าและบริ การเพือใคร” เพือแสดง
ก. ต้นตาลเป็ นต้นไม้ทีปลูกง่าย
ให้เห็นความสัมพันธ์ในเรื องใด (ความเข้าใจ)
ข. ต้นตาล เป็ นไม้ประจําจังหวัดเพชรบุรี
ก. การกระจายรายได้
ค. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดรณรงค์ให้ปลูกต้นตาล
ข. การจัดการทรัพยากร
ง. ต้นตาลเป็ นต้นไม้เศรษฐกิจของจังหวัด
ค. การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพชรบุรี
. ข้อใดต่อไปนี ไม่ใช่ พืชเศรษฐกิจทีสําคัญ
ง. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
. กิจกรรมที ไม่ใช่ ลักษณะทีเกียวข้องกับการผลิต ของหวัดเพชรบุรี (ความเข้าใจ)
ในขันการบริ การ คือข้อใด (ความเข้าใจ)
ก. ชมพู่
ก. โรงพยาบาล
ข. ละมุด
ข. การคมนาคมขนส่ ง
ค. ต้นตาล
ค. โรงงานทําสมุด
ง. มะนาว
ง. การเงินและการธนาคาร
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. เพชรบุรี ได้ขึนชือว่าเป็ นเมืองแห่ งขนมหวาน
วิธีการทีจะรักษาชือเสี ยงด้านการทําขนมหวาน
ให้เป็ นทีชืนชอบแก่นกั ท่องเทียวตลอดไป คือ
วิธีการในข้อใด (การวิเคราะห์)
ก. การลดแลกแจกแถม เพือดึงดูดกําลัง
ซือจากนักท่องเทียว
ข. การใช้วตั ถุดิบทีมีคุณภาพทํามาจากนําตาล
โตนดเท่านัน
ค. การใช้นาตาลอื
ํ
นทดแทน จะได้ขายขนม
ได้ในราคา ถูกกว่าร้านอืน
ง. การจัดเทศกาลขนมหวาน เพือให้
นักท่องเทียวได้รู้จกั
. สิ นค้าเมืองเพชร ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสิ นค้า
สําหรับนําไปเป็ นของฝาก ของทีระลึก ยกเว้น
ข้อใด (ความเข้าใจ)
ก. ละมุด
ข. นําตาลโตนด
ค. ชมพูเ่ พชร
ง. ขนมหวานเมืองเพชร
. ปัจจัยทีทําให้จงั หวัดเพชรบุรี สามารถดึงดูด
นักท่องเทียวได้ดีทีสุ ด คือข้อใด (ความเข้าใจ)
ก. ค่าครองชีพตํา
ข. อยูใ่ กล้กรุ งเทพมหานคร
ค. ผูค้ นมีอธั ยาศัยไมตรี ทีดี
ง. มีสถานทีท่องเทียวทีหลากหลาย

. หากนักเรี ยนต้องการทําฟาร์มหอยแครง และ
หอยแมลงภู่ จะเลือกพืนทีใดในข้อต่อไปนี
(ความเข้าใจ)
ก. อําเภอชะอํา
ข. อําเภอเมือง
ค. อําเภอบ้านลาด
ง. อําเภอบ้านแหลม
. หากนักเรี ยนต้องการประกอบอาชีพด้าน
การทําธุรกิจโรงแรมและการท่องเทียว
นักเรี ยนจะเลือกพืนทีในอําเภอใด จึงจะ
เหมาะสมทีสุ ด (การวิเคราะห์)
ก. อําเภอชะอํา
ข. อําเภอเมือง
ค. อําเภอบ้านลาด
ง. อําเภอบ้านแหลม
12. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของโครงการ
หนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ (ความเข้าใจ)
ก. สร้างรายได้แก่ชุมชน
ข. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค. ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิน
ง. ส่ งเสริ มวัสดุทอ้ งถินโดยไม่ใช้ เทคโนโลยี
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. ทุกข้อเป็ นคุณธรรม ทีพึงปฏิบตั ิสาํ หรับพ่อค้า
แม่คา้ ทีขายสิ นค้า และของทีระลึกในจังหวัด
เพชรบุรี จะต้องมีในการให้บริ การสิ นค้า และ
บริ การแก่ นักท่องเทียว ยกเว้น ข้อใด
(การนําไปใช้)
ก. มีความซือสัตย์ต่อลูกค้า
ข. ให้บริ การด้วยมิตรไมตรี กบั ทุกคน
ค. การมีวาจาทีไพเราะ สุ ภาพต่อลูกค้าทุกคน
ง. ให้การบริ การเฉพาะนักท่องเทียวทีดูภูมิฐาน
และมีฐานะ
. นําตาลโตนด นับว่ามีความสําคัญกับคนเพชรบุรี
จนถูกยกย่องให้เป็ นวิญญาณของแผ่นดิน แต่
ปัจจุบนั ต้นตาลได้ถูกทําลายไปมาก วิธีการ
อนุรักษ์ตน้ ตาลทีดีทีสุ ดควรทําอย่างไร เพือให้
ต้นตาลอยูค่ ู่กบั คนเพชรบุรีทงปั
ั จจุบนั และ
อนาคต (การวิเคราะห์)
ก. จัดตังกลุ่มอนุรักษ์ตน้ ตาล เพือป้ องกันการตัด
ต้นตาล
ข. ออกกฎหมาย หากใครตัดต้นตาลต้องขอ
อนุญาต จากจังหวัดเสี ยก่อน
ค. ให้ชาวบ้านทีขายนําตาลโตนดปลูกต้นตาล
เพิมเพราะเป็ นคนขายนําตาลอยูแ่ ล้ว
ง. รัฐควรให้มีการสนับสนุนปลูกต้นตาลเพิม
และสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ ายเห็น
ความสําคัญของ ต้นตาล

. วิธีการทีดีทีสุ ด ทีจะทําให้เกษตรกรไม่ถูก
เอารัด เอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง คือ
วิธีการใด (การวิเคราะห์)
ก. แปรรู ปสิ นค้าเพือให้ขายได้ง่ายขึน
ข. ลด แลก แจกแถมสิ นค้า เพือจะได้มีลูกค้า
ประจํา
ค. จัดงานเกษตรแฟร์ เพือให้ลูกค้ามีโอกาส
เลือกซือสิ นค้าได้มากขึน
ง. การรวมกลุ่มจัดตังเป็ นสหกรณ์ เพือ
ช่วยเหลือสมาชิกและสร้างอํานาจต่อรอง
เรื องราคาสิ นค้า
. งานสกุลช่างเมืองเพชร ทีได้เข้าร่ วมงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระเจ้า พีนางเธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา
กรมหลวงณราธิวาสราชนคริ นทร์ คือ ข้อใด
(ความเข้าใจ)
ก. งานลายรดนํา
ข. งานช่างทอง
ค. งานจิตรกรรม
ง. งานแทงหยวก
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17. ทุกข้อต่อไปนี เป็ นปั ญหาในการผลิตสิ นค้า
19. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับหลัก
ของจังหวัดเพชรบุรี ยกเว้น ข้อใด
เศรษฐศาสตร์ในข้อใด (ความเข้าใจ)
(การสังเคราะห์)
ก. การใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าและสนองความ
ก. ต้นทุนในการผลิตสิ นค้ามีราคาสู งขึน
ต้องการของมนุษย์
ข. ขาดการสนับสนุนอย่างจริ งจังจากภาครัฐ
ข. การใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิด
ค. สิ นค้าด้านการเกษตรถูกห้างร้านใหญ่ ๆ
ประโยชน์และคุม้ ค่าทีสุ ด
มาตีตลาดเนืองจากมีอาํ นาจต่อรองสูง จึง
ค. การใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด
ขายสิ นค้าได้ในราคาทีถูกกว่า
สนองความต้องการของมนุษย์ทีไม่
ง. มีการรวมกลุ่มของผูป้ ระกอบการกลุ่มย่อย
จํากัด
อย่างเหนียวแน่น เพือสร้างอํานาจ ต่อรอง
ง. การใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดมาผลิต
ในการขายสิ นค้า
เป็ นสิ นค้าและบริ การให้เกิดประโยชน์
. ทุกข้อเป็ นหลักธรรมทีเกือหนุนกัน เมือเรา
. คําว่า“เศรษฐกิจพอเพียง” มีความหมาย
นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการทํางาน
ตรง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทํา
กับข้อใด (ความรู ้ ความจํา)
ให้ชีวิตประสบความสําเร็ จมากทีสุ ด ยกเว้น
ก. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเน้น การมี
ข้อใด (การวิเคราะห์)
ความสามารถของตนเอง
ก. อิทธิบาท
ข. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเน้นการ
ข. ทางสายกลาง
พอใจและ ภูมิใจในการดําเนินชีวิตของ
ค. สัปปุริสธรรม
ตนเอง
ง. พรหมวิหาร
ค. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเน้นความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลมีภูมิคุม้ กัน
ในตัวทีดีมีคุณธรรม นําความรู ้
ง. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเน้นการ
พัฒนา ประเทศทีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ตามกระแส
โลกาภิวตั น์
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. บุคคลในข้อใดต่อไปนีถือว่าได้ปฏิบตั ิตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (การนําไปใช้)
ก. พิชยั ไปโรงเรี ยนสายทุกวันเพราะเดินทาง
ด้วยเท้า
ข. ดนัยช่วยงานทุกอย่างในครอบครัว เพือ
ประหยัด รายจ่าย
ค. สิ ริประภาปลูกผักกินเองเพราะกลัวอันตราย
จากสารพิษตกค้าง
ง. อรอนงค์ช่วยแม่ทาํ งานบ้านเพือจะได้เงินไว้
สําหรับค่าขนม
. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชือมโยง
กับชุมชนทีเข้มแข็งอย่างไร (การวิเคราะห์)
ก. สร้างความผูกพันความรักถินฐานบ้านเกิด
ข. สร้างชุมชนทีเข้มแข็งโดยไม่ตอ้ งพึงพาใคร
ค. ความมุ่งมันในการผลิตสิ นค้าในชุมชนตาม
โครงการหนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ให้
ทันสมัย
ง. สร้างความเข้มแข็งด้านความคิดทีจะพึงพา
ตนเอง การแบ่งปั น และความร่ วมมือ
ช่วยเหลือกัน
. แนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
ทีสอดคล้องกับการนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การในจังหวัดเพชรบุรี คือ
เรื องใด (การวิเคราะห์)
ก. การผลิต การบริ โภคสิ นค้า และบริ การ
ทีผลิต ขึนจากทรัพยากรของจังหวัด
เพชรบุรี

ข. การผลิตสิ นค้าและบริ การให้เพียงพอ
แก่การบริ โภคของประชาชนใน
ประเทศ
ค. การบริ โภคสิ นค้า และบริ การเฉพาะ
ทีผลิตในประเทศ และเท่าทีมีอยูใ่ น
ประเทศ
ง. การผลิตเฉพาะสิ นค้าเกษตรกรรม
ออกจําหน่ายให้เพียงพอแก่การบริ โภค
ในประเทศ
. เพชรบุรี ได้ชือว่า “อยุธยาทียังมีชีวติ ”
ทีได้ชือนี เพราะเหตุใด (การวิเคราะห์)
ก. เพชรบุรี ต้องการสร้างเมืองให้เหมือน
อาณาจักรอยุธยา
ข. เพชรบุ และอยุธยา มีความสัมพันธ์ทีดี
ต่อกันตังแต่อดีตกาล
ค. อยุธยา ต้องการสร้างเมืองเพชรบุรี
ให้มีความเจริ ญเทียบเท่าอยุธยา
ง. เพชรบุรี ได้รับการถ่ายทอดศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาแขนงต่าง ๆ
มาจากอาณาจักรอยุธยา แต่ยงั คง
รักษาสภาพทีดีไว้ได้จนถึงปัจจุบนั
. ชาวไทยทรงดํา มีชือเรี ยกอีกอย่างหนึงว่า
อย่างไร (ความรู ้ ความจํา)
ก. ลาวเวียง
ข. ลาวโซ่ง
ค. ไทยเดิม
ง. ลาวครัง
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. บุคคลใดต่อไปนี เป็ นผูอ้ นุรักษ์แหล่งท่องเทียว
ในจังหวัดเพชรบุรี (การนําไปใช้)
ก. อ๊อดชอบทิงขยะลงในแม่นาเพชรบุ
ํ
รี
ข. อีดชอบขีดเขียนข้อความตามผนังกําแพงวัด
ค. โอ๊คชอบยิงสัตว์ในอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน
ง. อ้อมชวนเพือน ๆ ไปเก็บขยะทีวัดใหญ่
สุ วรรณารามวรวิหาร
. ข้อใดต่อไปนีกล่าวถูกต้อง (การวิเคราะห์)
ก. วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร สร้างขึนใน
สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ข. ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝี มืของขรัวอินโข่ง
อยูท่ ีวัดเกาะสุ ทธาราม
ค. งานศิลปะปูนปันทีถือว่างดงามและมี
ชือเสี ยง อยูท่ ีวัดมหาธาตุวรวิหาร
ง. วัดกําแพงแลง ได้รับอิทธิพลการก่อสร้าง
มาจากอินเดีย
. หากนักเรี ยนต้องการได้รับความรู ้จากการไป
ทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ในจังหวัดเพชรบุรี
นักเรี ยนควรทําสิ งใดก่อนเป็ นเป็ นอันดับแรก
(การสังเคราะห์)
ก. ศึกษาค้นคว้า โดยหาความรู ้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี
ข. สอบถามข้อมูลจากเพือนและผูป้ กครอง
ค. เตรี ยมหัวข้อทีต้องการศึกษาค้นคว้า
ง. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย และ
สัมภาระ ให้ครบถ้วน

29. จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็ นประตูสู่ภาคใต้
ส่ งผลดีต่อจังหวัดเพชรบุรีอย่างไร
(การประเมินค่า)
ก. ส่ งผลดี เพราะ จะทําให้เพชรบุรีมีการ
แลกเปลียนด้านการติดต่อค้าขาย และ
แลกเปลียนด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม
ข. ส่ งผลดีเพราะ สามารถผูกขาดทางการ
ค้าขายกับจังหวัดทางภาคใต้ได้แต่เพียง
ผูเ้ ดียว
ค. ส่ งผลเสี ยเพราะ นักท่องเทียวส่วนใหญ่
จะใช้ เป็ นทางผ่านไปเทียวทีภาคใต้
มากกว่า
ง. ส่ งผลเสี ยเพราะ สิ นค้าทีเป็ นของฝาก
นักท่องเทียวเป็ นสิ นค้าคล้ายกัน ทําให้
ขายสิ นค้าไม่ได้
. ทุกข้อเป็ นสิ งทีควรปฏิบตั ิหลังจากที
นักเรี ยนได้เรี ยน เรื อง เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เพชรบุรี โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ท้องถินเพชรบุรี ยกเว้น ข้อใด
(การประเมินค่า)
ก. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตตนเองได้
ข. ทําให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจ
ในท้องถิน
ค. การอยูร่ ่ วมกันในสังคม จําเป็ นต้องมี
ความสามัคคี เอือเฟื อ และแบ่งบัน
ง. การอยูอ่ ย่างสันโดษ โดยไม่จาํ เป็ นต้อง
พงพาอาศ
ยั ผอู ้ นื
ึ
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย

202
ตารางที ความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้องการของนักเรี ยนก่อนการพัฒนาบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแบบสาขา โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สําหรับ
ผูเ้ ชียวชาญ

รายการประเมิน
ตอนที ข้ อมูลทัวไป
. นักเรี ยนรู ้จกั /เคยได้ยนิ คําว่า “ เศรษฐกิจพอเพียง “ จากสื อชนิดใด
( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
. เศรษฐกิจพอเพียงในความหมายของนักเรี ยน หมายความว่า
อย่างไร
. ตามความเข้าใจเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง นักเรี ยน คิดว่า ได้นาํ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
บ้างหรื อไม่ อย่างไร
ตอนที ความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนสํ าเร็จรูปแบบสาขา
. นักเรี ยนเคยเรี ยนวิชาต่าง ๆ ด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปหรื อไม่
2.2 นักเรี ยนต้องการให้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีลกั ษณะและรู ปแบบ
อย่างไร (ตอบได้มากกว่า ข้อ)
. . นักเรี ยนต้องการเรี ยนโดยบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา
ด้วยวิธีใด
ค่ าเฉลียรวม

คะนน
ค่าดัชนี
ผูเ้ ชียวชาญคนที
ความ
1 2 3 สอดคล้อง
+

+

+
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+

+

+

.

+

+

+

.

+
+

+

+
+
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ตารางที ความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้องการและความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนสาระ
เศรษฐศาสตร์ก่อนการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที สําหรับผูเ้ ชียวชาญ

รายการประเมิน
ตอนที สถานภาพและข้ อมูลทัวไป
ได้แก่
. เพศ
2. อายุ
. ตําแหน่งในการทํางาน
. สาขาทางการศึกษา
5. ประสบการณ์ในการทํางาน
ส่ วนที ความต้ องการและความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียน
สํ าเร็จรู ปแบบสาขา
. ท่านต้องการให้มีการนําบทเรี ยนสําเร็จรู ปแบบสาขา มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
2.2 ท่านคิดว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา มีประโยชน์ต่อการเรี ยน
การสอนกลุ่มสาระเศรษฐศาสตร์หรื อไม่ เพราะเหตุใด
. ท่านมีประสบการณ์เกียวกับการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบ
สาขาหรื อไม่
. ท่านคิดว่าควรส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนสาระเศรษฐศาสตร์ใน
โรงเรี ยนของท่านมีการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาขึน เพือ
ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาทีพัฒนาขึน ตามความคิดเห็นของ
ท่านควรมีรายละเอียดทีสําคัญอะไรบ้าง
. ท่านต้องการให้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขาทีพัฒนาขึน มี
ลักษณะรู ปแบบเป็ นอย่างไร
ค่ าเฉลียรวม

คะนน
ค่าดัชนี
ผูเ้ ชียวชาญคนที
ความ
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ตารางที

ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
สําหรับผูเ้ ชียวชาญ
รายการประเมิน

. ความสอดคล้องของข้อคําถามเกียวกับข้อมูลทัวไป
ความสอดคล้องของข้อคําถามเกียวกับความคิดเห็นทีมีต่อ
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
. ความสอดคล้องของข้อคําถามเกียวกับความคิดเห็นทีมีต่อ
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
. ความสอดคล้องของข้อคําถามเกียวกับความคิดเห็นทีมีต่อ
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปในด้านประโยชน์
ค่ าเฉลียรวม
ตารางที

คะแนนผูเ้ ชียวชาญ
คนที
1
2
3
0
+1

+1
+1

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
+1
0.67
+1
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

0

+1

0.67

.

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทีมีต่อบทเรี ยนสําเร็ จรู ป สําหรับผูเ้ ชียวชาญ
ข้อความ

. ด้ านเนือหา
เนือหาสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชีวัด และจุดประสงค์ของ
บทเรี ยน
เนือหาถูกต้องตามหลักวิชา
การนําเสนอเนือหาเป็ นไปตามลําดับขัน
ความยากง่ายของเนือหาเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
. การใช้ ภาษา
ภาษาทีใช้สามารถสื อความหมาย อ่านเข้าใจง่าย ถูกต้อง
ชัดเจน
ภาษาทีใช้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน

คะแนน
ผูเ้ ชียวชาญ คนที

ดัชนี
ความ
สอดคล้อง
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(ต่อ)
ข้อความ

3. องค์ ประกอบของบทเรียนสํ าเร็จรูป
องค์ประกอบของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีความเหมาะสม
ขนาด สี ตัวอักษร มีความเหมาะสม
สื อทีใช้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนือหา
มีรูปแบบการนําเสนอทีน่าสนใจ
. กิจกรรมประกอบการเรียนรู้
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ
ในเนือหา
ลําดับขันของกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความต่อเนือง เหมาะสม
กิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้สนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทันที เพือให้ทราบว่าสิ งทีตอบไป
นันถูกหรื อผิด
. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
มีคาํ ถาม คําตอบทีผูเ้ รี ยนสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้
ค่ าเฉลียรวม

คะแนน
ผูเ้ ชียวชาญ คนที

ดัชนี
ความ
สอดคล้อง
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+
+

+
+

+
+

.
.

+

+

+

.

+1
0

+1
+1

+1
+1
0.95

1.00
0.67
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ตารางที ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของผูเ้ ชียวชาญ
ทีมีต่อแผนการจัดการเรี ยนรู ้
รายการประเมิน

.สาระสํ าคัญ
. มีความชัดเจนและข้าใจง่าย
. มีความถูกต้องตามมาตรฐานตัวชีวัดชันปี และ
สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน
. มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
. มีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
. มาตรฐานสาระชันปี
. สามารถประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้
. ข้อความชัดเจนเข้าใจง่าย
. สอดคล้องกับเนือหาวิชา
. สอดคล้องกับสื อ
3. สาระการเรียนรู้
. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
. เหมาะสมกับระดับชัน
. สื อการเรียนรู้
. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และสาระ
การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
. เหมาะสมกับเนือหาและวัยของผูเ้ รี ยน
. เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน

คะแนน
ผูเ้ ชียวชาญคนที
1 2 3

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง

+
+

+
+

+
+

.
1.00

+
+

+
+

+
+

.
.

+
+1
+1
+1

+
+1
+1

+
+
+1
+1

.
.
.
.

+
+

+
+

+
+

.
.

+

+

+

.

+
+
+

+
+

+
+
+

.
.
.
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ตารางที

(ต่อ)
รายการประเมิน

. การจัดกระบวนการเรียนรู้
. สอดคล้องกับเนือหา
. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับสื อการเรี ยนรู ้
5.4 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
. การวัดและประเมินผล
. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
. สอดคล้องกับเนือหา
. สอดคล้องกับสื อการเรี ยนรู ้
ค่ าเฉลียรวม

คะแนน
ผูเ้ ชียวชาญคนที
1 2 3
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
0.94

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
.
.
0.67
.
.
.
.

ตารางที ความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยน เรื อง
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี โดยบูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
สําหรับผูเ้ ชียวชาญ
คะนนผูเ้ ชียวชาญ ค่าดัชนี
คนที
ความ
รายการประเมิน
1 2 3 สอดคล้อง
. ความถูกต้องของเนือหาทีบูรณาการหลักปรัชญาของ
+
+
.
เศรษฐกิจพอเพียง
. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
+ +
.
พอเพียง
. ความน่าสนใจ สวยงามและแสดงออกถึงความคิด
+ + +
.00
สร้างสรรค์
ค่ าเฉลียรวม
.
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ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบของผูเ้ ชียวชาญ
คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ (คนที)

IOC

ข้อ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ (คนที)
1
2
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

IOC
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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ข้อ

45
46
47
48
49
50
51
52

(ต่อ)
คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ (คนที)

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
ค่ าเฉลียรวม

IOC

ข้อ

.
.
.
.
.
.
.
.

53
54
55
56
57
58
59
60

คะแนนความคิดเห็น
ของ
ผูเ้ ชียวชาญ (คนที)
1
2
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

IOC

.
.
.
.
.
.
.
.

= 0.96

ตารางที สรุ ปผลการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ทีใช้กบั นักเรี ยนรายบุคคล (Individual Tryout)

คนที

คะแนนแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
เล่มที
เล่มที
เล่มที
( คะแนน) ( คะแนน) ( คะแนน)

7
รวม

คะแนน

คะแนน
แบบทดสอบหลัง
เรี ยน
( คะแนน)

69

6

รวม

7

E1 = 76.66 / E2 = 72.20
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สรุ ปผลการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ทีใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout)
คนที

คะแนนแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
เล่มที
เล่มที
เล่มที
( คะแนน) ( คะแนน)
( คะแนน)

9

9

4
5
6

รวม

รวม
คะแนน
24
25
24
21
26
27
22
26
27
222
E1 =

คะแนน
แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
( คะแนน)
24
24
26
23
28
27
25
22
25
224
82.23 / E2 = 82.93

ตารางที
สรุ ปผลการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี ทีใช้กบั นักเรี ยนภาคสนาม (Field Group Tryout)

คนที

1
2
3
4

คะแนนแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
เล่มที
เล่มที
เล่มที
( คะแนน) ( คะแนน)
( คะแนน)
9
7
8
7

6
8
9
8

10
9
9
8

รวม
คะแนน
25
24
26
23

คะแนน
แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
( คะแนน)
20
21
28
25
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คนที

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

24
25
26
27

(ต่อ)
คะแนนแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
เล่มที
เล่มที
เล่มที
( คะแนน) ( คะแนน)
( คะแนน)
9
10
8
9
9
8
7
8
9
10
7
9
10
8
8
9
10
9
9
8
7
7
8

9
8
10
8
9
8
7
8
9
8
8
8
8
10
10
9
6
10
8
7
8
9
8

7
8
8
7
8
6
10
5
9
7
10
9
9
8
7
8
7
10
8
9
9
8
8

รวม
คะแนน
25
26
26
24
26
22
24
23
27
25
25
26
27
26
25
26
23
29
25

คะแนน
แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
( คะแนน)
22
23
24
26
28
25
26
27
22
20
26
25
25
28
26
22
24
27
25
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คนที

28
29
30
31
32
33
34
35
36

(ต่อ)
คะแนนแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
เล่มที
เล่มที
เล่มที
( คะแนน) ( คะแนน)
( คะแนน)
9
9
10
8
9
9
8
8
9

8
8
7
8
8
9
9
7
9

รวม
คะแนน

คะแนน
แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
( คะแนน)

7
8
9
9
8
9
7
8
8

รวม
E1 = 83.40 / E2 = 82.03
ตารางที สรุ ปผลการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคูเ่ พชรบุรี ทีใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

คนที

1
2
3
4

คะแนนแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
เล่มที
เล่มที
เล่มที
( คะแนน) ( คะแนน)
( คะแนน)
8
8
9
7

9
8
9
9

10
8
8
8

รวม
คะแนน
27
24
26
24

คะแนน
แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
( คะแนน)
26
24
27
27
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คนที

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

24
25
26
27

(ต่อ)
คะแนนแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
เล่มที
เล่มที
เล่มที
( คะแนน) ( คะแนน)
( คะแนน)
9
10
8
8
8
10
7
10
9
10
8
7
8
9
8
10
9
8
10
8
9
8
9

9
9
8
10
9
8
8
10
9
10
9
10
9
9
10
10
10
10
10

7
9
7
9
8
8
9
10
9
8
7
9
8
7
10
9
9
9
10

รวม
คะแนน
25
28
23
27
25
26
24
30
27
28
24
26
25
25
28
29
28
27
30
24
25
24
26

คะแนน
แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
( คะแนน)
25
29
23
26
22
24
28
27
25
29
26
26
24
23
27
28
26
26
28
25
28
24
23
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คนที

28
29
30
31
32
33
34
35
36

(ต่อ)
คะแนนแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
เล่มที
เล่มที
เล่มที
( คะแนน) ( คะแนน)
( คะแนน)

รวม
คะแนน
22
29
25
30
27
26
27
24
29
27

8
10
8
10
9
8
10
8
10

คะแนน
แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
( คะแนน)
25
28
26
28
27
21
26
23
27
28

รวม
E1 = 87.46 / E2 = 86.03

215
ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (r)

ตารางที
ข้อ

8

Ru
17
18
19
17
16
13
21
13
19
15
18
20
14
19
19
18
17
17
13
16
13
18
20
19

Re
6
7
6
8
6
10
7
6
9
6
8
8
6
8
6
7
8
5
5
6
7
6
9
6

p
0.62
0.67
0.67
0.67
0.59
0.62
0.75
0.62
0.75
0.56
0.62
0.75
0.54
0.67
0.67
0.67
0.67
0.64
0.48
0.59
0.54
0.64
0.72
0.67
.
.

q
0.38
0.33
0.28
0.33
0.41
0.38
0.22
0.49
0.25
0.44
0.28
0.25
0.46
0.33
0.33
0.33
0.33
0.36
0.52
0.41
0.46
0.36
0.28
0.33
.
.

pq
0.25
0.22
0.20
0.22
0.25
0.23
0.17
0.17
0.19
0.25
0.17
0.19
0.25
0.22
0.22
0.22
0.22
0.23
0.25
0.24
0.25
0.23
0.20
0.22
.
.

r
0.59
0.59
0.70
0.48
0.54
0.61
0.70
0.59
0.54
0.48
0.43
0.64
0.43
0.59
0.70
0.70
0.48
0.54
0.43
0.54
0.32
0.64
0.59
0.70
.
.

สรุ ปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

216
ตารางที
ข้อ
27

(ต่อ)
Ru
15
14
13
13

Re
7
7
7
8

p
.
0.56
0.54
0.56

q
.
0.44
0.46
0.44

pq
.
0.25
0.25
0.25
 pq=
7.00

r
.
.
0.32
0.27

สรุ ปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางที
แสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี
D
D2
คนที
คะแนนก่อนเรี ยน คะแนนหลังเรี ยน
1
13

11

10
11
8
11
12
9
324
12

144

16

10

100

11

676

225

15
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คนที

(ต่อ)
D

D2

13

11

121

9

14

196

คะแนนก่อนเรี ยน คะแนนหลังเรี ยน

12
13
16
10
13
11
12
18
13
16
12
14
13
32

รวม
= 12.57
S.D. = 2.53
;

953
; = 25.76
S.D. = .

15
15
10
16
15
14
13
6
10
9
16
12
15
10
7
14
8
17
15
6D = 488

225
225
100
256
225
196
256
36
100
81
256
144
225
100
49
196
64
289
225
6D2 = 6792
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กลุ่ม
ที

แสดงระดับคุณภาพความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยน
(ผังความคิด เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี)

ความถูกต้องของ
เนือหาทีบูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
/

ระดับคุณภาพของผลงาน
รวม ระดับ
แนวทางการ
ผลงานน่าสนใจ
คะแนน ผลงาน
ประยุกต์ใช้
สวยงาม และ
( ) กลุ่ม
หลักปรัชญาของ
แสดงออกถึง
เศรษฐกิจพอเพียง ความคิดสร้างสรรค์
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/

ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี

/
/

รวม
;

S.D.
ลําดับ
ที

.
.

.
.

.
.

.
.
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ตารางที แสดงระดับคุณภาพความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยน (ป้ ายนิเทศ เรื อง
ทรัพย์ในดินสิ นในนําเมืองเพชร)

กลุ่ม
ที

ความถูกต้องของ
เนือหาทีบูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
/

ระดับคุณภาพของผลงาน
รวม ระดับ
แนวทางการ
ผลงานน่าสนใจ
คะแนน ผลงาน
ประยุกต์ใช้
สวยงาม และ
( ) กลุ่ม
หลักปรัชญาของ
แสดงออกถึง
เศรษฐกิจพอเพียง ความคิดสร้างสรรค์
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี

/
/

/

รวม
;

S.D.
ลําดับ
ที

.
.

.
.

.
.

.
.
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ตารางที แสดงระดับคุณภาพความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยน
(หนังสื อเล่มเล็ก เรื อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี)

กลุ่ม
ที

ความถูกต้องของ
เนือหาทีบูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับคุณภาพของผลงาน
รวม ระดับ
แนวทางการ
ผลงานน่าสนใจ
คะแนน ผลงาน
ประยุกต์ใช้
สวยงาม และ
( ) กลุ่ม
หลักปรัชญาของ
แสดงออกถึง
เศรษฐกิจพอเพียง ความคิดสร้างสรรค์

/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี

รวม
;

S.D.
ลําดับ
ที

.
.

.
.

.
.

.
.
-
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ตารางที
แสดงระดับคุณภาพความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรี ยน
( ป้ ายนิเทศ เรื อง มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเพชร)

กลุ่ม
ที

ความถูกต้องของ
เนือหาทีบูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับคุณภาพของผลงาน
รวม ระดับ
แนวทางการ
ผลงานน่าสนใจ
คะแนน ผลงาน
ประยุกต์ใช้
สวยงาม และ
( ) กลุ่ม
หลักปรัชญาของ
แสดงออกถึง
เศรษฐกิจพอเพียง ความคิดสร้างสรรค์

/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้

/
/

รวม
;

S.D.
ลําดับ
ที

.
.

.
.

.
.

.
.
-
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ภาคผนวก ง

ตัวอย่ างบทเรียนสํ าเร็จรู ปแบบสาขา
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ภาคผนวก จ

รู ปภาพแสดงกิจกรรมการเรียนการสอน
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ไหว้ พระพุทธรู ปศักดิสิ ทธิ และศึกษาด้ านศิลปะปูนปัน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร










เรียนรู้ การตัดพวงมโหตรกับกลุ่มลูกหว้ าจังหวัดเพชรบุรี









ผลงานการตัดพวงมโหตร
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ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมาของพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติพระนครคีรี










รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชายหาดชะอํา 










เล่นนําชายหาดชะอํา
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ศึกษาการทําของทีระลึกจากป่ านศรนารายณ์ และซือของทีระลึก
จากโครงการในพระราชดําริหุบกะพง
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนสํ าเร็จรูป
เรือง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี โดยบูรณาการแหล่ งเรียนรู้ 











ทดลองกับกลุ่มใหญ่ ห้ อง ม. /



ทดลองใช้ จริงกับกลุ่มตัวอย่ าง ห้ อง ม. / 
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ตัวอย่างผลงานการจัดป้ายนิเทศของนักเรียน
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ชือ – สกุล
ทีอยู่



สถานทีทํางาน





ประวัติการศึกษา
พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.


ประวัติการทํางาน
พ.ศ.
ปัจจุบนั

ประวัติผู้วจิ ัย

นางสาววไลลักษณ์ พัสดร
หมู่ ถนน รพช. ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยา อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
โทรศัพท์ , , 
E- mail kru_aood@hotmail.com

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (ศษ.บ.) 
(เกียรตินิยม อันดับ ) วิชาเอกประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ ระดับ โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยาอําเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี
ครู อันดับ ค.ศ. วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนบ้านลาดวิทยาอําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

