บทคัดย่ อ
ผลการใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ชุด เรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ ไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านกล้วย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ชื่ อผู้ศึกษา ดวงพร นันติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปี การศึกษา 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ชุด เรี ยนรู้
ภูมิศาสตร์ ไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และความพึงพอใจของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านกล้วย ที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ชุด เรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ ไทย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านกล้วย อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ที่เรี ยนในปี การศึกษา 2559 จานวน 21 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ชุ ด เรี ยนรู ้ภูมิศาสตร์ ไทย
จานวน 18 เล่ม แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง เรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ไทย จานวน 20 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จานวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 15 ข้อ
โดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้ น 20
ชัว่ โมง ผูศ้ ึกษาได้ทดสอบก่อนเรี ยน แล้วดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
ชุด เรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ไทย ทาใบกิ จกรรมระหว่างเรี ยน และทดสอบหลังเรี ยน สอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี้
1. บทเรี ย นสาเร็ จ รู ป ชุ ด เรี ย นรู ้ ภูมิ ศ าสตร์ ไ ทย กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สัง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ทั้ง 18 เล่ม มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 89.06/84.40 และ
มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านกล้วย ที่
เรี ยนด้วยบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ชุด เรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ไทย ไทย มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 19.38 คิดเป็ น
ร้อยละ 48.45 และมีคะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนเท่ากับ 34.67 คิดเป็ นร้อยละ 86.67 ผลการวิเคราะห์ พบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ความก้าวหน้า เท่ากับ 15.29 คะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.72
ชื่อเรื่อง

3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านกล้วย ที่ มีต่อการจัด
การเรี ยนรู้โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ชุด เรี ยนรู้ภูมิศาสตร์ ไทย โดยภาพรวมความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด ( μ = 4.83, σ = 0.36)

