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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ (1) พัฒนาชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบือ้ งตน เรือ่ ง กฎหมายแพงและพาณิชย
ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามหลักสูตรสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบื้องตน เรื่อง กฎหมายแพง
และพาณิชยของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและ (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของชุดการสอนรายวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาชั้นปที่ 2 กลุมเปาหมาย
ไดแกนกั ศึกษาวิชาชีพครูสงั คมศึกษาชัน้ ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2 หองเรียน มีนักศึกษา 68 คน โดยใชวิธกี ารเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เวลาที่ใชใน
การทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ในการทดลองใชชุดการสอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการ
สอนรายวิชากฎหมายเบื้องตน เรือ่ ง กฎหมายแพงและพาณิชย นักศึกษาวิชาชีพครูสงั คมศึกษาชัน้ ปที่ 2 จํานวน 5 หนวย
การสอน แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน รายวิชากฎหมายเบือ้ งตน เรือ่ งกฎหมายแพงและพาณิชย แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนดวยการสอนโดยใชชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และคา EI
ผลการวิจัยพบวา
1. ชุ ด การสอนรายวิ ช ากฎหมายเบื้ อ งต น เรื่ อ ง กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย นั ก ศึ ก ษาป ที่ 2
ตามหลักสูตรสังคมศึกษา ทุกชุดมีประสิทธิภาพเทากับ 81.23/82.57 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
2. ดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากการใชชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบื้อง
ตนมีคาเทากับ 0.5384 แสดงวานักศึกษามีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 53.84
1
1
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3. นักศึกษามีความคิดเห็นวาชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบื้องตน เรือ่ ง กฎหมายแพงและพาณิชย ทั้งในภาพ
รวมทุกดาน ภาพรวมรายดาน และรายขอมีความเหมาะสมในระดับมาก
คําสําคัญ: ชุดการสอน, กฎหมายแพงและพาณิชย

Abstract
The objective of this research were (1) to develop teaching packages in Introduction to Law on
the Topic of Civil and Commercial Law of Pre-Service Social Studies criteria at 80/80 (2) To study the
effectiveness index of the teaching package before and after using the packages, (3) to study the
suitability toward the packages. The target audience were 68 students majoring in Social Studies,
Faculty of Education, at Ubonratchathani Rajabhat University in the second semester academic years
2020 using a purposive sampling method. The teaching packages were implemented in the second
semester academic year 2020. The researcher used 3 packages. The instruments in the research were
5 units of the teaching packages, the achievement test, and the questionnaire. The data were analyzed
by arithmetic mean, standard deviation, percentage and effectiveness index (E.I).
The ﬁndings of the research were as follows:
1.The developed packages were efﬁcient as they exceeded standard criteria of
81.23/82.57
2. The effectiveness index (E.I) of the students’ achievement after using the package set
equal to 0.5384, indicating that students have progressively increased learning by 53.84
3. The packages were rated by the students at high level as a whole, by domain, and
by item.
Keyword: Instructional Packages, Civil and Commercial Law
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บทนํา

หลักสูตร คือ มวลประสบการณทั้งหมดที่ จัดให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูไ ดสอดคลองกับชีวติ เศรษฐกิจและ
สังคม ดังนั้นหลักสูตรจะตองมีความเปนพลวัตร กลาวคือ
ตองมีการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงใหเหมาะสมกับยุคสมัย
และจากเหตุ ผลนี้ จึ ง มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ตรสั งคมศึ กษา
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะ
มุงเนนผลิตครูในมิติใหมที่เนนผลลัพธ การเรียนรูใหเปน
บัณฑิตครูที่มีคุณภาพใหมีศักดิ์ศรีความเปนครูตามเกณฑ
วิ ช าชี พ ครู ซึ่ ง เป น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ มี ค วามสามารถใน
การจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีคนเกงใฝรู
เปนครูดคี รูเกงมีความรูแ ละ ใฝรมู ที กั ษะความเชีย่ วชาญและ
ประสบการณวชิ าชีพ มีเจตคติที่ดตี อ วิชาชีพมีคณ
ุ ธรรมและ
เปนผูมีจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพตรง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทาง
การศึกษาทีเ่ หมาะสมกับการเปนวิชาชีพชัน้ สูงมีความรอบรู
และ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดอยางยั่งยืนสามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธาใน
คุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนัน้ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จะเตรียมความ พรอมใหกับ
สถานศึกษาเพื่อใหมีครู ที่มี ศักยภาพที่ จะพัฒนาเด็ กและ
เยาวชนใหมคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค ดังกลาวและเพื่อให
สนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครูโ ดยเนน
การพัฒนาบัณฑิตใหมศี กั ยภาพใน การจัดการเรียนการสอน
ตั้ ง แต ขั้ น พื้ น ฐานมี ค วามสามารถในการใช ภ าษาเพื่ อ
การสื่อสาร ทั้งทางดานสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2562)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ได
กําหนดใหรูปแบบการจัดการศึกษาเปนกฎหมาย โดยได
กําหนดแนวการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 มาตรา 22
วา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพั ฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”
(เฉลิมพล มีชยั . 2564) การออกแบบการเรียนการสอนเปน
กระบวนการเชิงระบบที่ใชในการวิเคราะหความตองการ
ของผูเรียน เพื่อจัดหาสิ่งที่จะชวยใหนักออกแบบการเรียน
การสอนสรางสิ่งที่เปนไปไดเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน
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การทีอ่ าจารยผสู อนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในลักษณะนี้ไดจะตองมีเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ
และตองนําสื่อ เหลานั้นมาใชในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนอยา งเต็มที่ (รั ตนะ บั ว สนธ. 2563) ซึ่ ง เป น
เครื่องบงชี้วาการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาจะประสบ
ผลสําเร็จไมได หากไมนําเทคโนโลยีการศึกษาเขามาเปน
เครื่องมือบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
สื่ิอการศึกษาประเภทหนึ่งซึ่งไดรับการยอมรับมา
เปนเวลาหลายทศวรรษวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คือ ชุดการสอน ซึ่งเปนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เกิดจาก
การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล และเกิด
จากความพยามที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปจาก
เดิมที่เคยยึด “อาจารย” เปนแหลงความรูหลัก มาเปนการ
จัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนดวยการใชแหลงความรู
จากสื่อการสอนแบบตาง ๆ (อลงกต ยะไวทย. 2561) จาก
คุณสมบัติของชุดการสอนนี้ พบวาเปนเทคโนโลยีที่สนอง
ตอบตอการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยที่ได มุงเนนผู
เรียนเปนสําคัญ
นอกจากนี้ แ ล ว ชุ ด การสอนเป น รู ป แบบของ
การสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษาซึ่ง ประกอบดวย
คําแนะนําใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมบรรลุพฤติกรรมที่เปน
ผลของการเรี ย นรู การรวบรวม เนื้ อ หาที่ จ ะนํา มา
ผลิ ต ชุ ด การสอนนั้ น ได ม าจากขอบข า ยของความรู ที่
หลักสูตรตองการใหนกั ศึกษาไดเรียนรู และเนือ้ หานัน้ จะถูก
ต อ งชั ด เจน สามารถจะสื่ อ ความหมายให ผู เรี ย นเกิ ด
พฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน และเปนชุดของ
ประสบการณ ที่อํานวยความสะดวกให แก ผูเรียนเพื่ อให
สัม ฤทธิ์ ผลตามจุ ด มุ ง หมายเฉพาะ จากคุ ณ สมบั ติ ข อง
ชุ ด การสอนดั ง กล า วทํา ให ผู เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ขึ้ น มี
เจตคติที่ดีตอการเรียนสามารถนําไปใชไดผลดีทั้งในระดับ
ประถมศึ กษา ระดั บ มั ธยมศึ ก ษาและระดั บ อุ ดมศึ ก ษา
(นันทพร ตรรกไพจิตร. 2561, อดิศร ลิประเสริฐ และ
พงศรัศมิ์ เฟองฟู. 2559)
ชุดการสอนบางครั้งเรียกวา สื่อประสมเพราะวา
เปนการนําสื่อการสอนหลาย ๆ อยางมาใชรว มกัน มีคณ
ุ คา
สงเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการสอนอยางหนึ่งอาจใชเพื่อเรา
ความสนใจในขณะที่อีกอยางใชเพื่ออธิบายขอเท็จจริงของ
เนื้อหา หนาที่หลักของการศึกษาคือพัฒนาคุณภาพของ
บุคคล ผูมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดคือครู
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และนั ก การศึ ก ษาเป น หลั ก
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(ไพฑูรย สินลารัตน. 2561) ไดกลาวสรุปเกี่ยวกับหลักการ
ออกแบบการเรีนการสอน ไว ดังนี้ 1. จุดมุงหมายเพื่อ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่ชัดเจนชวยใหผูเรียนบรรลุผล
การเรียนรูที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพิ่มความ
สะดวกในการเรี ยนรู ให กับ ผู เรีย น เวลาที่ใช คุ ณภาพ
การสอน เจตคติและความสามารถในการเรียนรูข องผูเรียน
อยางเหมาะสม 3. มีความกระตือรือรนในการเรียนรู และ
มี ส ว นร ว มทั้ ง ทางด า นร า งกาย สติ ป ญ ญาและจิ ต ใจ
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 4. มีวิธีการและสื่อที่หลาก
หลายสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และความแตก
ตางในการเรียนรูของผูเรียน 5. มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยเริ่มจากการวางแผน การนําไปทดลองใชจริง และนํา
ผลการทดลองและขอเสนอแนะจากผู เรี ยนยอนกลับมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากขึ้น 6. มีการ
ประเมินผลครอบคลุมทั้งกระบวนการเรียนการสอน 7. มี
ความสัมพันธกันระหวางองคประกอบการเรียนการสอน
ควรมีสอดคลองกัน
ตามหลักสูตรสังคมศึกษาปรับปรุงพุทธศักราช 2562
รายวิ ช ากฎหมายเบื้ อ งต น เป น รายวิ ชาบั ง คั บ เลื อ ก มี
จุดมุง หมายใหผเู รียนไดศกึ ษากฎหมายสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของ
กับชีวติ ประจําวัน ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน เห็นความสําคัญของกฎหมายในฐานะที่
เปนกติกาของสังคมและปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะ
สมาชิกที่ดีของสังคม กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
(2561) นอกจากนี้วิ ชาสั งคมศึก ษายัง มี เปาหมายที่ จ ะ
มุงอบรมใหผูเรียนมีความรู กระบวนการคิด ทักษะ เจตคติ
คานิยม และแบบแผนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาเปนพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย (Giles, et al. 2012)
จากความสําคัญและจําเปนทีจ่ ะตองจัดการศึกษาให
สอดคลอ งกั บแนวทางปฏิรู ป การศึ ก ษาที่ เนน ให ผู เรี ย น
มีความคิดสรางสรรค และสามารถแกชีวิตในสังคม โดย
เนนใหโรงเรียนเปดโอกาสใหผเู รียนไดใชความคิดของตนเอง
อยางอิสระ หาทางแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง สามารถ
แสดงแนวคิดที่แตกตางไปจากแนวที่อาจารยกําหนดไวได
นักศึกษาทุกคนตอง “เปนคนเกง เปนคนดีและ มีความสุข”
และ “มี ค วามรูคู คุณ ธรรม” (เฉลิ ม พล มี ชัย . 2564)
การออกแบบการเรียนการสอนควรคํานึงถึงผลการเรียนรู
ของผูเรียนเปนเปาหมายสําคัญ มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริม
กระบวนการเรี ย นรู จะต อ งพิ จ ารณาผลการเรี ย นรู
อยางชัดเจน เพื่อนํา ไปใชเปนแนวทางสําหรับการเลือก
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กระบวนการเรียน การสอน กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ช ว ยให ผู เรี ย นบรรลุ ผ ลการเรี ย นรู ที่ กํา หนดไว อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ก ล า วมาทํา ให ผู วิ จั ย
ในฐานะอาจารยผสู อนวิชาสังคมศึกษามีความสนใจทีจ่ ะนํา
นวั ต กรรมด า นการสร า งชุ ด การสอนมาใช ใ นรายวิ ช า
กฎหมายเบื้องตน สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
เพราะเป น แนวทางหนึ่ งในการเพิ่ มทางเลื อกในการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ที่ จ ะช ว ยให ผู เรี ย นบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรู ซึ่งผลของการพัฒนาชุดการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะไดนวัตกรรมที่เปนประโยชน
ต อ วิ ช าชี พ ของผู วิ จั ย โดยตรงแล ว ยั ง สามารถพั ฒ นา
กระบวนการที่ไดไปเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการสอน
ในหนวยอื่นของรายวิชาไดอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. พัฒนาชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบือ้ งตน เรือ่ ง
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
สั ง คมศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ตาม
หลักสูตรสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่ อ ศึ ก ษาดั ช นี ป ระสิ ทธิ ผลของชุ ดการสอน
รายวิชากฎหมายเบื้องตน เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย
ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุดการสอนรายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายของนักศึกษาวิชาชีพครู
สังคมศึกษาชั้นปที่ 2

วิธีดําเนินการวิจัย

1. กลุมเปาหมาย
เปนนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2
ห องเรี ยน มีนักศึกษา 68 คน โดยใช วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ มี
4 ชนิด คือ
1. ชุดการสอนเรื่อง กฎหมายเบื้องตน
เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่
2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 5 แผนการ
สอน จํานวน 15 ชั่วโมง
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชากฎหมายเบื้องตน เรื่องกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 90 ขอ
(หนวยการสอนละ 18 ขอ)
3. แบบประเมินผลชุดการสอนรายวิชา
กฎหมายเบื้องตน เรื่องกฎหมายแพงและพาณิชยนกั ศึกษา
วิชาชีพครูชั้นปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 2 ที่เรียนดวยการสอนโดยใช
ชุดการสอน ที่ ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ
3. การสรา งเครื่อ งมื อและการเก็ บรวบรวม
ขอมูล
1. การสรางชุดการสอน ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
ลําดับขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร คูม อื อาจารย หนังสือ
แบบเรียนและเอกสารที่เกี่ยวข องกับรายวิชา กฎหมาย
เบื้องตน เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย ตามหลักสูตร
สังคมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1.2 ศึ ก ษาหลัก การ เทคนิ ค วิ ธี สรา ง
ชุดการสอนและการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนจาก
ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.3 ศึกษาวิธีสอนจาก Scaffolding...
ชวยเสริมสรางการพัฒนาการเรียนรูอยางไร ของ สริตา
บัวเขียวไทย (2559) การพั ฒนาชุดกิ จกรรมการเรียนรู
วิชาสังคมศึกษา ของ ถนัดกิจ บุตรวงค (2564) การพัฒนา
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช ก ารเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ
ดวยเทคนิค STAD ของ ประภาพั น ธ บุ ญ ยั ง (2559)
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ อัญชนา
ภักดีวงษ (2564)
1.4 เลือกเนือ้ หาทีใ่ ชสอนคือ เนือ้ หาเรือ่ ง
กฎหมายแพงและพาณิช ย รายวิชา กฎหมายเบื้ องตน
ซึ่ ง เป น รายวิ ช าบั ง คั บ เลื อ กในหลั ก สู ต รสั ง คมศึ ก ษา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) การเลือกเนื้อหาดังกลาวผูวิจัย
มีเกณฑใน การเลือกดังนี้
1.5 นําเนื้อหาที่เลือกไปใหผเู ชี่ยวชาญดาน
กฎหมายจัดลําดับวาเนือ้ หาใดที่ เกีย่ วของกับชีวติ ประจําวัน
มากที่สุด เรียงลําดับจากมากไปหานอย :
1.6 ผู วิ จั ย ได นํา เอาสิ่ ง ที่ ศึ ก ษาจากข อ
1.1-1.5 มาพิ จ ารณาสร า งชุดการสอน จํา นวน 1 ชุด
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แบงเปน 5 แผนการสอน
1.7 ชุดการสอนแตละหนวยที่ผวู จิ ยั สรางขึ้น
จะอยูในกลองประกอบดวยเอกสารและอุปกรณ
1.8 นํา ชุ ด การสอนที่ ส ร า งขึ้ น ให ผู มี
ประสบการณเกี่ยวกับการสรางชุดการสอน จํานวน 3 คน
ตรวจประเมินความเหมาะสมถูกตอง
1.9 แบงชุดการสอนในสวนที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษาออกเปน 4 สวน ใหนักศึกษาที่มีความสามารถ
ตางกันจํานวน 12 คน อานชุดการสอนและใหขดี เสนในสวน
ที่ที่นักศึกษาอานแลวไมเขาใจแลวปรับปรุง
1.10 นํา ชุ ด การสอนไปใช กั บ นั ก ศึ ก ษา
กลุมยอย 3 คน เปนนักศึกษาที่เรียนเกง 1 คน นักศึกษาที่
เรียนปานกลาง 1 คน และนักศึกษาที่เรียนออน 1 คน เพื่อ
ตรวจดูความเหมาะสมของเนื้อหาเวลา
1.11 นําแบบทดสอบที่ผูวิจั ยสรา งขึ้ นไป
ทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่เคยเรียน
เนื้อหาที่จะทดสอบมาแลวในปการศึกษา 2562 จํานวน 2
หองเรียน (68 คน) เพื่อหาประสิทธิภาพ ของเครื่องมือที่จะ
ใชในการวิจัย ดังตอไปนี้ α (คาความเชื่อมั่น) = 0.814
อํานาจจําแนก (r) ตัง้ แต 0.20 ขึ้นไป ความยากงายของแบบ
ทดสอบตั้งแต 0.20 ถึง 0.80
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ี่ใช
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการวิเคราะหตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. หาคาสถิตพิ ื้นฐาน คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และคา EI
2. สถิ ติ วิ เ คราะห เ ครื่ อ งมื อ ในการรวบรวม
ขอมูล
2.1 คาความยากงายคาอํานาจจําแนกของ
แบบทดสอบโดยใชตารางวิเคราะหของ
2.2 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใชสตู ร
Kuder Richardson 20 (KR20)
3. การทดสอบระสิทธิภาพของบทเรียน ใชเกณฑ
E 1/E2 (ชัย ยงค พรหมวงศ . 2556) ค าเฉลี่ ยเลขคณิ ต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ
4. การทดสอบดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน
(เผชิญ กิจระการและ สมนึก ภัททิยธนี. 2561)
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สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบือ้ งตน เรือ่ ง กฎหมายแพงและพาณิชยของนักศึกษาวิชาชีพ
ครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบือ้ งตน เรือ่ งกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสงั คมศึกษา
ชั้นปที่ 2 ตามหลักสูตรสังคมศึกษา ปรับปรุงป 2562 ตามเกณฑ 80/80 (ชัยยงค พรหมวงศ. 2556) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบื้องตนเรื่องกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูสังคมศึกษาชั้นปที่ 2

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (𝐸1)
จํานวนผูเรียน
คะแนนเก็บระหวางเรียน
(68 คน)
50
50
รวม
38
43
𝑥̅
62.28
51.54
S.D.
3.10
3.12
รอยละ
41.03
40.20

รวม
(100)
81
113.82
6.22
81.23

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (𝐸2)
ทดสอบหลังเรียน
82
52.26
2.14
82.57

จากตารางที่ 1 พบวาชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบื้องตน เรื่อง กฎหมายแพงและพาณิชย นักศึกษาปที่ 2 ตาม
หลักสูตรสังคมศึกษา ทุกชุดมีประสิทธิภาพเทากับ 81.23/82.57 ซึ่งเปนไปคามเกณฑที่กําหนดไว
2. ดัชนี ป ระสิท ธิผ ลของชุดการสอนรายวิ ช ากฎหมายเบื้ องต น เรื่ อ ง กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ดั ง แสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบื้องตนเรื่องกฎหมายแพงและพาณิชย
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาชั้นปที่ 2

จากตารางที่ 2 พบวาดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากการใชชุดการสอนรายวิชา
กฎหมายเบื้องตนมีคาเทากับ 0.5384 แสดงวานักศึกษามีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 53.84
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3. ผลสํารวจความคิดเห็นของชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบือ้ งตนเรือ่ งกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูสงั คมศึกษาชั้นปที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสํารวจความคิดเห็นของชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบื้องตนเรื่องกฎหมายแพงและพาณิชย
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาชั้นปที่ 2

1.
2.
3.
4.

รายการสํารวจความคิดเห็น
ดานเนื้อหา
ดานรูปแบบ
ดานการใชงาน
ดานประโยชนท่ไี ดรับจากชุดการสอน
รวม

𝑥̅
4.68
4.63
4.59
4.62
4.63

S.D.
0.51
0.47
0,43
0.53
0.48

ระดับความคิดเห็น
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษามีความคิดเห็นวา การเรียนดวยชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบื้องตนเรือ่ ง กฎหมาย
แพงและพาณิชย ทั้งในภาพรวมทุก ดาน ภาพรวมรายดาน และรายขอในระดับเหมาะสมมาก

อภิปรายผลการวิจัย

การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาชุ ด การสอนรายวิ ช า
กฎหมายเบื้องตน เรื่อง กฎหมายแพ งและพาณิชยของ
นั ก ศึก ษาวิ ช าชี พ ครูสั ง คมศึก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี อภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบื้องตน เรื่อง
กฎหมายแพงและพาณิชย นักศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตร
สังคมศึกษา ทุกชุดมีประสิทธิภาพเทากับ 81.23/82.57
ซึ่ ง เป น ไปคามเกณฑ ที่ กํา หนดไว ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ผลการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชแนวคิดการเรียนรูรว มกัน เรื่อง การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SSCS เปนแนวทางที่
เหมาะสมในการสงเสริม ความสามารถในการแก ปญหา
นั ก เรี ย นได ศึ ก ษาข อ มู ล จากโจทย ว างแผนแก ป ญ หา
(พนิดา ดีหลี. 2563) ที่แสดงวิธีทําที่เปนขั้นตอนและ
เปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งได
รับการกระตุนดวยการใชคําถามจากครู ยิ่งชวยสงเสริมให
นักเรียนไดพัฒนาการคิดจนสามารถสรางองคความรูดวย
ตนเองไดดี (พระคัมภีรเ ทพ ธมฺมโิ ก. 2562) และชุดการสอน
ที่สรางขึน้ ผานกระบวนการกลั่นกรองจากผูมีประสบการณ
ในการจัดทําชุดการสอน ไดรับการปรับปรุงแกไขในขั้นตน
มีการทดลองใชกอนนําไปใชสอนจริง จึงทําใหชดุ การสอนมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักศึกษา จากการใช ชุดการสอนรายวิชากฎหมาย
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เบื้ อ งต น มี ค า เท า กั บ 0.5384 แสดงว า นั ก ศึ ก ษา
มีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 53.84
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พิสุดา วีระกิจ (2562)
พบวา การจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชชดุ ฝกกิจกรรม
ศิ ล ปะสร า งสรรค เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการใช
กลามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กอายุ 4 ป มีดัชนีประสิทธิผล (E.I)
ของการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชชุดฝกกิจกรรม
ศิ ล ปะสร า งสรรค เ ท า กั บ 0.1908 แสดงว า นั ก เรี ย น
มีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ19.08
สวรรยา สกุลทับ (2563) ที่พบวา การจัดประสบการณ
การเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมบริหารสมองเพื่อเสริมสราง
ทัก ษะพื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าล
ป ที่ 1 โร ง เรี ย น อ นุ บ า ล เท ศ บ า ล เ มื อ ง ป า ต อ ง
มีดัชนีประสิทธิผล ของการจั ดประสบการณการเรี ยนรู
โดยใชชุดกิจกรรมบริหารสมอง เทากับ 0.6260 แสดงวา
นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพิม่ ขึน้ คิดเปนรอยละ
62.60 และสอดคลองกับ สุดใจ ดําเขียว (2563) พบวา
การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู โ ดยใช ชุ ด กิ จ กรรม
การเลานิทานคุณธรรม มีดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของการจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเลานิทาน
คุณธรรม เทากับ 0.7328 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนา
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 73.28
3. นักศึกษามีความคิดเห็ นว า การเรียนดวย
ชุดการสอนรายวิชากฎหมายเบื้องตนเรื่อง กฎหมายแพง
และพาณิชย ทั้งในภาพรวมทุก ดาน ภาพรวมรายดาน และ
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รายขอ ในระดั บ เหมาะสมมาก อาจเป นเพราะแนวคิ ด
พื้ น ฐานที่ นํา ไปใช ใ นการสร า งชุ ด การสอนเป น แนวคิ ด
ตามหลักจิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคลเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เนนการใชสื่อชวยสอน และการมีปฏิสัมพันธ
ทางบวกระหวางอาจารย นักศึกษา และวัสดุ สื่อตาง ๆ
(นันทพร ตรรกไพจิตร. 2561) นอกจากนี้แลวการเรียน
ด ว ยชุ ด การสอนยั ง เป ด โอกาสให ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว ม
ในการเรียนของตนเอง ผูเรียนเปนอิสระจากอารมณของ
ผูสอน ผูเรียนสามารถเรียนไดตลอดเวลา ไมวาผูสอนจะมี
ความขัดแยงหรือความขัดของทางอารมณมากนอยเพียงใด
เปนอิสระจากบุคลิกภาพของผูสอน ปจจัยดังกลาวทําให
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย น มี เจตคติ ที่ดี ต อ
การเรียนโดยการใชชุดการสอน จึงทําใหผูเรียนประเมิน
การเรียนดวยชุดการสอนในระดับเหมาะสมมากดังกลาว

ขอเสนอแนะ

จากการวิจัย พบวา ชุดการสอนรายวิชากฎหมาย
เบื้องตนเรื่องกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการของผูเ รียนไดเปนอยางดี และ
ผูเรียนมีความคิดเห็น ทางบวกตอการเรียนดวยชุดการสอน
ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
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ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. อาจารย ส ามารถนํา ชุ ด การสอนที่ ผู วิ จั ย
ผลิ ต ขึ้ น ไปใช ใ นการสอนรายวิ ช ากฎหมายเบื้ อ งต น
เรื่องกฎหมายแพงและพาณิชย ไปใชในการสอนเปนราย
บุคคลทั้งในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. อาจารยควรชี้แจงขั้นตอนการเรียนใหผูเรียน
ทราบอยางชัดเจน เพื่อสงเสริมโอกาสใน การประสบผล
สําเร็จในการเรียน
3. อาจารยควรจัดบรรยากาศใหเอือ้ ตอการเรียน
รูโดยใชชุดการสอน
4. ทุ ก รายวิ ช าควรนํา ชุ ด การสอนนี้ ไ ปเป น
แนวทางเพื่อจัดทําสื่อการสอน ในรายวิชาตาง ๆ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการพัฒนาชุดการสอนจุดประสงค
การเรียนรูอื่น ๆ ตอไป
2. ควรเนนการจัดทําชุดการสอนที่เปนสื่อผสม
และเป ดโอกาสใหผู เรี ยนมี ปฏิ สัมพั น ธ กับ สื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ควรมี ก ารเปรี ย บเที ยบประสิ ทธิ ภาพของ
ชุดการสอนที่มีรูปแบบแตกตางกัน
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