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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง

อาเซียน สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง
อาเซียน สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน 
สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ 3) แบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ 4) แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ตีอ่การเรยีนโดยใชช้ดุกจิกรรม 
การเรียนรู้ฯ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพ โดยใช้
สูตร E
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2
 และการทดสอบค่าที แบบ dependent samples

ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 91.83/82.00 2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  
มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: พลเมืองอาเซียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนประถมศึกษา
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Abstract
The objectives of this research were (1) to develop a learning package on ASEAN 

citizenship for primary students to meet the 80/80 efficiency criterion; (2) to compare the 
pre-learning and post-learning achievements of the students who learned from the learning 
package; and (3) to study the satisfaction of the students with learning from the learning 
package.

The research sample consisted of 30 students in Prathom Suksa 6 of school in 
Phetchabun Province during the first semester of the 2018 academic year, obtained by  
Multi-stage Sampling. The employed research instruments comprised (1) the learning  
package on ASEAN citizenship for primary students; (2) a learning management plans for 
learning using the learning package; (3) a learning achievement test; and (4) a questionare on 
students’ s satisfaction with learning from the learning package. Statistics of data analysis were 
the E

1
/E

2
 efficiency index, mean ( ), standard deviation (S.D.) and dependent samples t-test.

Research findings showed that (1) the learning package on ASEAN citizenship for 
primary students were efficient on 91.83/82.00 ; (2) the post-learning achievement scores 
of the students who learned from the learning package were significantly higher than their 
pre-learning achievement scores at the .05 level; and (3) the students who learned from the 
learning package were satisfies with their learning from the learning package at the high level.

Keywords: ASEAN citizenship learning package primary students

บทนำา
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการดำารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ (ราชกิจจานเุบกษา, 2542: 3) 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ซึ่งเป็นกำาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล 
ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำานึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2)

รฐับาลไทยใชก้ารศกึษาเปน็กลไกหลกัใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา โดยการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่  15 ได้กำาหนดให้สาขาการ
ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองการสร้าง
ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ใน 3 เสา
หลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) 
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2555: 1) ซึง่มกีารเตรยีมความพรอ้ม
ดา้นต่างๆ บา้งแล้ว ส่วนดา้นสงัคมและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะดา้นการพฒันามนษุยย์งัมคีวามจำาเปน็
ที่ต้องเตรียมการพัฒนาด้านการศึกษาของไทย
หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้มีศักยภาพใน
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การแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปใน
อนาคต (ประภัสสร์ เทพชาตรี และคณะ, 2559: 
2) การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทย มีจุด
มุ่งหมาย คือ การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการ
ศึกษาให้ประเทศไทยเป็น Education Hub ซึ่งมี
แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งสร้างความตระหนัก
รูข้องคนไทยในการจดัการศกึษา เพ่ือสรา้งคนไทย
ให้เป็นคนของประชาคมอาเซยีน พัฒนาสมรรถนะ
ให้พร้อมจะอยู่ร่วมกัน และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการศึกษา (ชินวรณ์ บุณย
เกียรติ, 2558: ออนไลน์) สำาหรับ การพัฒนาเด็ก
ไทยสูป่ระชาคมอาเซยีนให้ประสบผลสำาเรจ็ จำาเปน็
ต้องกำาหนดคุณลักษณะให้ชัดเจน ได้แก่ 1) ด้าน
ความรู้ เช่น มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
2) ด้านทักษะ/กระบวนการ ประกอบด้วย ทักษะ
พืน้ฐาน เชน่ ส่ือสารได้อยา่งนอ้ย 2 ภาษา มคีวาม
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี มีความ
สามารถในการทำางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทักษะ
พลเมือง/ความรับผดิชอบตอ่สงัคม และทกัษะการ
เรียนรู้และการพัฒนาตน และ 3) ด้านเจตคติ เช่น 
มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียน 
มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554: 3-5)

สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้
หลากหลายลักษณะ คือ 1) จัดการเรียนรู้ เรื่อง
อาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 2) จดัการเรยีนรูแ้บบบูรณา
การกบักลุม่สาระการเรยีนรูต่้างๆ 3) จดัการเรยีนรู้
โดยการจัดทำาเปน็รายวชิาเพ่ิมเตมิ 4) จดัการเรยีน
รูใ้นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และ 5) จดัเปน็กจิกรรม
เสริมที่เป็นกิจกรรมในสถานศึกษา (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554: 3-5) ทั้งนี้ การจัดการเรียน
รู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็น
สื่อประสม เป็นเครื่องมือที่ช่วยครูผู้สอนในการ

ถา่ยทอดความรูด้า้นเนือ้หาและประสบการณท์ียุ่ง่
ยาก มีลักษณะเป็นนามธรรม ช่วยให้ผู้เรียนกับผู้
สอนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้
ตามความสามารถ (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545: 
92) ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการทำางานเป็น
ข้ันตอน ใช้เหตุผลในการวางแผนอย่างมีระเบียบ
ได้อย่างเหมาะสมจากใบความรู้ ใบกิจกรรม และ
แบบทดสอบ ตลอดจนสือ่ตา่งๆ ทีค่รผููส้อนเตรยีม
ไว้อย่างมีระบบ แล้วยังทำาให้ผู้เรียนสามารถทราบ
ผลการปฏิบัติกิจกรรมนัน้ๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ไมเ่กิด
ความเบื่อหน่ายต่อการเรียน (สุวิทย์ มูลคำา และ
อรทยั มลูคำา, 2545: 51) สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของนำาพงศ ์สขุสบาย และลดัดา ศลิานอ้ย (2556: 
41) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะความ
เปน็พลเมอืงดีท่ีพงึประสงคข์องประชาคมอาเซยีน 
ดว้ยชดุกจิกรรม การเรยีนรูต้ามแนวคดิจิตตปญัญา
ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการ
ศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับมุน สารสิน 
(2558: 102) ทีศ่กึษา เร่ือง ผลการใชชุ้ดการเรยีนรู ้ 
เรื่อง พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชดุกจิกรรม การเรยีนรูส้ามารถพฒันาคณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

จากความเป็นมาและความสำาคัญของ
การเป็นพลเมืองอาเซียน ดังกล่าว จึงทำาให้ผู้
วิจัย มีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับ
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นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผลการวิจัยจะ
ช่วยพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนนำาไปสู่ความ
เป็นพลเมืองอาเซียน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้
เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่พฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง 

ความเปน็พลเมอืงอาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนประถม
ศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน 
สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ท่ีมต่ีอการเรยีนโดยใช้ชุดกจิกรรม การเรยีนรู ้เรือ่ง 
ความเปน็พลเมอืงอาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนประถม
ศึกษาปีที่ 6

สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
การวจิยั เรือ่ง การพัฒนาชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับ
นกัเรยีนประถมศกึษาปทีี ่6 ผูว้จิยั กำาหนดขอบเขต 
ดังนี้

1. ขอบเขตด้�นประช�กร และกลุ่ม
ตัวอย่�ง

1.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2561 จำานวนทั้งสิ้น 7,421 คน 541 ห้อง 

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง เปน็นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2561 จำานวนทั้งสิ้น 30 คน 2 ห้อง 
ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 จำานวน 
12 คน และโรงเรียนบ้าป่าแดง (เขาค้อ) จำานวน 
18 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

2. ขอบเขตด้�นตัวแปรที่ศึกษ�

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง
อาเซียน สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

 2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัเรยีน ทีเ่รยีนโดยใชช้ดุกจิกรรม การเรยีนรู ้เรือ่ง 
ความเปน็พลเมอืงอาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนประถม
ศึกษาปีที่ 6

 2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ที่
มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง 
ความเปน็พลเมอืงอาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนประถม
ศึกษาปีที่ 6

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่
ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561

4. ขอบเขตดา้นเนือ้หา เนือ้หาทีใ่ชใ้นการ
จัดทำาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ เนื้อหาเก่ียวกับ
ความเปน็พลเมอืงอาเซยีน ไดแ้ก ่1) การแกป้ญัหา
อย่างสันติวิธี 2) การทำางานและการอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่น และ 3) การเคารพและยอมรับความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจิยั เรือ่ง การพัฒนาชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ดำาเนินการวิจัย ตาม
ขั้นตอน ดังนี้

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

1.1 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2561 จำานวนทั้งสิ้น 7,421 คน 541 ห้อง 

1.2 กลุม่ตวัอย่าง เปน็นกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2561 จำานวนทั้งสิ้น 30 คน 2 ห้อง 
ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 จำานวน 
12 คน และโรงเรียนบ้าป่าแดง (เขาค้อ) จำานวน 
18 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง
อาเซียน สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จำานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 12 
ชั่วโมง ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( =4.32, 
S.D.=0.69)

2.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความ
เป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำานวน 6 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 
เรื่อง การแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 1 เล่มที่ 2 เรื่อง 
การแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 2 เล่มที่ 3 เรื่อง การ
ทำางานร่วมกับผู้อื่น เล่มที่ 4 เรื่อง การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น เล่มที่ 5 เรื่อง การเคารพความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และเล่มที่ 6 เรื่อง การยอมรับ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลการประเมิน
คุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด ( =4.54, S.D.=0.50) 

หลังจากนั้น นำาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลองใช้ ดังนี้ 

1) ขั้นทดลองแบบเดี่ยว (1:1) เป็นการ
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมาจากการ
คัดเลือกผู้เรียนท่ี เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และ
เรียนอ่อน กลุ่มละ 1 คน รวม 3 คน

2) ทดลองแบบกลุม่เลก็ (1:10) เปน็การ
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาจาก
การคัดเลือกผู้เรียนที่เรียนเก่ง 3 คน เรียนปาน
กลาง 4 คน และเรียนอ่อน 3 คน รวม 10 คน 
เพือ่หาขอ้บกพร่องของชดุกจิกรรมการเรียนรู ้เรือ่ง 
ความเปน็พลเมอืงอาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนประถม
ศึกษา เพิ่มเติมจากครั้งที่ 1 และหาประสิทธิภาพ
ของชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ความเปน็พลเมอืง
อาเซียน สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 

3) ทดลองแบบกลุม่ใหญ ่(1:30) เปน็การ
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยคัดเลือก 
ผู้เรียนที่ เรียนเก่ง 10 คน เรียนปานกลาง 10 
คน และเรียนอ่อน 10 คน รวม 30 คน เพื่อหา
ขอ้บกพรอ่งของชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ความ
เปน็พลเมืองอาเซยีน สำาหรับนกัเรียนประถมศกึษา
ปีที่ 6 เพิ่มเติมจากครั้งที่ 2 และหาประสิทธิภาพ
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ของชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ความเป็นพลเมอืง
อาเซียน สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว
จัดพิมพ์ เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำาไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 1 
ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ โดยนำาไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
จำานวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของจุด
ประสงค์กับข้อคำาถาม (IOC) และนำาไปทดลองใช้
กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วนำาคะแนนมาวิเคราะห์หาความยาก
ง่าย อำานาจจำาแนก และความเช่ือมั่นของแบบ
ทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
(KR 20) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 
0.67 - 1.00 มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20-
0.57 ค่าอำานาจจำาแนก ระหว่าง 0.20-0.73 และ
มค่ีาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบ ทัง้ฉบบั เทา่กบั 
0.85

2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนทีม่ตีอ่การเรยีนโดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียน
รู ้เร่ือง ความเป็นพลเมอืงอาเซยีน สำาหรบันกัเรยีน
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ ซึ่งมีผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 3 ท่าน พบว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต ่0.67-1.00 จงึนำาไป
ทดลองใชกั้บนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปท่ีี 6 ทีไ่มใ่ช่
กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำาคะแนนมาวิเคราะห์ เพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α-Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค  
พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.836

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง

แบบ One Group Pre-test Post-test Design ซึ่ง
มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยได้ดำาเนินการทดลอง
ตามขั้นตอนดังนี้

3.1 ทำาการทดสอบกอ่นการทดลอง (Pre-
test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยใช้เวลา
ในการสอบ 1 ชั่วโมง

3.2 ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็น
พลเมอืงอาเซยีน สำาหรบันักเรยีนประถมศกึษาปทีี ่
6 จำานวน 6 เล่ม ใช้เวลา วันละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์
ละ 1 วัน ซึ่งการทดลองกระทำาในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง 12 
ชั่วโมง ทั้งนี้ ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรยีน โดยครูประจำาชัน้เปน็ผูด้ำาเนนิการจดัการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

3.3 ทำาการทดสอบหลังเรียน (Post-
test) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใช้สอบ
ก่อนการทดลอง และสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรยีนหลังจากการจดัการเรยีนรูส้ิน้สุดลง โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ

3.4 วิเคราะห์ข้อมูล นำาข้อมูลที่รวบรวม
ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ ทางสถิติ 

3.5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ใน
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

4.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง
อาเซียน สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช้สูตร E

1
/E

2
 

4.2 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที แบบ 
dependent sample
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4.3 วเิคราะหผ์ลการศกึษาความพึงพอใจ
ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
การวจิยั เรือ่ง การพัฒนาชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับ

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย ได้เสนอผล
การวิจัย ดังนี้

1. ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ความเปน็
พลเมอืงอาเซยีน สำาหรบันักเรยีนประถมศกึษาปทีี ่
6 มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 91.83/82.00 

ดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

จำ�นวน 
ผู้เรียน

ประสิทธิภ�พของกระบวนก�ร (E
1
)

(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
ประสิทธิภ�พของผลลัพธ์ (E

 2
)

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) E
1
/E

 2

S.D. ร้อยละ S.D. ร้อยละ

30 110.20 9.78 91.83 24.60 2.75 82.00 91.83/82.00

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 มคีะแนนเฉล่ียหลงั

เรยีน สงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ร�ยก�ร คะแนนเต็ม n S.D. t

ก่อนเรียน 30 30 13.10 2.55
36.262*

หลังเรียน 30 30 24.60 2.75

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับ

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ดังตารงที่ 3 
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปและ

อภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้

1. ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ความเปน็
พลเมืองอาเซียน สำาหรับนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) 

เท่ากับ 91.83/82.00 เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ต้ังไว้ ทั้งนี้ เพราะชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นได้ผ่านขั้น
ตอนที่ได้จัดไว้อย่างเป็นระบบ ได้แก่ วิเคราะห์
ปัญหา ศึกษาเนื้อหาแล้วเลือกเนื้อหาที่จะสร้าง 
พิจารณาวัตถุประสงค์ และพิจารณารูปแบบและ
วธิกีารสรา้ง หลงัจากนัน้ จงึไดน้ำาชุดกจิกรรม การ
เรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นเสนอต่อ 
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิจารณาความถูกต้อง ทั้งใน
ด้านเนื้อหา จุดประสงค์ ภาษา และเวลาที่ใช้ใน
การฝกึปฏบิตั ิเพือ่นำามาทดลองหาขอ้บกพร่องและ

หาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจน
แก้ไขใหม้คีวามสมบรูณก์อ่นนำาไปใช ้ซึง่สอดคลอ้ง
กับชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2546: 65) บุญเก้ือ  
ควรหาเวช (2545: 97-100) และสุวิทย์ มูลคำา 
และอรทัย มูลคำา (2545: 53-55) ที่กล่าวถึง 
หลกัการการสรา้งชดุกจิกรรมการเรยีนรูว่้า จะตอ้ง
ศึกษาเนื้อหาของรายวิชา เพื่อนำาไปใช้ในการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เลือกใช้สื่อที่เหมาะสม จัดกิจกรรมอย่างหลาก
หลาย และนำาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้
เพื่อหาประสิทธิภาพก่อนนำาไปใช้จริง ข้อค้นพบ 
นี้สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ อุไรวรรณ  
ใจคำาปัน (2555: 68) ที่ศึกษาเรื่อง การใช้ชุด
กจิกรรมดา้นคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่พฒันาความ
เป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนชุมชนบ้าน แม่ฮาว จังหวัดลำาปาง ผลการ
วิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) 

เท่ากับ 82.77/82.31 เช่นเดียวกับมุน สารสิน 
(2558: 102) ทีศ่กึษา เร่ือง ผลการใชชุ้ดการเรยีนรู ้ 
เรื่อง พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ต�ร�งที่ 3 ระดับความพึงพอใจที่นักเรียนมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็น
พลเมืองอาเซียน สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ร�ยก�รประเมิน S.D. ระดับ

1. การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำาให้นักเรียนมีความรู้ เรื่อง ความเป็น
พลเมืองอาเซียน เพิ่มขึ้น

4.50 0.63 มาก

2. เนื้อเรื่องที่นำามาให้นักเรียนได้เรียนรู้มีประโยชน์ต่อนักเรียน 4.03 0.67 มาก

3. เนื้อเรื่องในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ยากเกินไปสำาหรับนักเรียน 3.83 0.59 มาก

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือ ทำากิจกรรม 4.47 0.57 มาก

5. นักเรียนชอบและสนุกกับการทำากิจกรรม 4.27 0.69 มาก
6. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ ของนักเรียน 4.50 0.51 มาก

7. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจำานวนเพียงพอกับนักเรียน 4.33 0.80 มาก

8. กิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำาได้เสร็จพอดีกับเวลา ที่กำาหนด 3.50 0.57 มาก

รวม 4.18 0.71 ม�ก
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ศาสนา และวฒันธรรม สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัย พบว่า ชุดการเรียนรู้
โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 

83.93/81.16 

2. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตทิี่
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
เน่ืองจากชดุกจิกรรมการเรียนรูม้กีระบวนการสร้าง
โดยอาศยัหลกัในการสรา้งชดุกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
ดี และคำานึงถึงหลักจิตวิทยา กำาหนดจุดประสงค์
อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา และเวลา 
รวมทั้ง มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลาก
หลายเป็นกลยุทธ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งผล
ให้นักเรียนไม่เกิดความเบือ่หน่าย และสนุกกบัการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนระหว่างทำากิจกรรม ยังพบว่า การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ความเปน็พลเมอืงอาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนประถม
ศึกษา ปีที่ 6 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
ทำากจิกรรมแต่ละชดุกจิกรรม ทัง้ใบความรู ้และใบ
กิจกรรมต่างๆ ทำาให้นักเรียนมีส่วนร่วม และกล้า
แสดงออกในการร่วมกิจกรรม นักเรียนเกิดความ
ภมูใิจในผลงาน สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ซึ่งการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ความเปน็พลเมอืงอาเซยีน สำาหรบันกัเรยีนประถม
ศึกษาปีที่ 6 ยังช่วยให้นักเรียนได้ทำากิจกรรมตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล ทำาให้การเรียนรู้  
เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน คงทนและยัง
สามารถทำาได้หลายๆ ครั้ง รวมทั้ง สามารถนำา
ความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้และแสวงหาความ
รู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งข้อค้นพบสอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของนำาพงศ์ สุขสบาย และลัดดา ศิลาน้อย 
(2556: 41) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีที่พึงประสงค์ของประชาคม
อาเซียน ด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวคิด

จิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน สูงกวา่เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้เชน่เดยีวกบัผล
งานวิจัยของพรรณพิศ จันทสุวรรณ และนิธิพัฒน์ 
เมฆขจร (2559: 209) ทีศ่กึษา เรือ่ง ผลการใชช้ดุ
กิจกรรมแนะแนวทีม่ตีอ่คณุลกัษณะอันพงึประสงค์
ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพยีง ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา ผลการ
วิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรม
แนะแนว มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นอยู่อยา่ง
พอเพียงสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว

3. ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
หลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ 
เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำาหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปทีี ่6 ซึง่เปน็ไปตามวัตถปุระสงคข์อง
การวิจยั แสดงวา่ ผูเ้รยีนพึงพอใจมากกบัการเรยีน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมือง
อาเซียน สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้
วิจัยสร้างข้ึนเป็นสื่อท่ีมีความน่าสนใจ เนื่องจาก
ผู้วิจัยจัดทำาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ซึ่งสามารถออกแบบภาพประกอบได้สวยงาม
สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน ในส่วนของ
การทำากิจกรรมได้ออกแบบให้ทำากิจกรรมร่วมกัน
เป็นกลุ่มที่คละความสามารถ แบ่งบทบาทหน้าที่
กันอยา่งชัดเจน และมกีารหมนุเวียนทัง้สมาชกิและ
บทบาทไม่ใหซ้้ำาเดมิในการจดัการเรียนรูแ้ตล่ะครัง้ 
ส่งผลให้แต่ละกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ทำากจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมายสำาเรจ็ เกิดความภาค
ภูมิใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของมุน สารสิน 
(2558: 102) ทีศ่กึษา เรือ่ง ผลการใชช้ดุการเรยีน
รู ้เรือ่ง พลเมอืงดี กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
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เรื่อง พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความ
เปน็พลเมืองอาเซยีน สำาหรับนักเรียนประถมศกึษา
ปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) 

เท่ากับ 91.83/82.00 จึงสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นอื่นได้ โดยปรับ
กิจกรรม การเรียนรู้ให้มีความยากง่ายสอดคล้อง
กับวัยของนักเรียน

1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ได้ออกแบบ
ใหท้ำากจิกรรมร่วมกันเปน็กลุม่ท่ีคละความสามารถ 
แบ่งบทบาทหน้าท่ีกันอย่างชัดเจน และมีการ

หมุนเวียนทั้งสมาชิกและบทบาทไม่ให้ซ้ำาเดิมใน
การจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ดังนั้น ระหว่างการ
ทำากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรสังเกตการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง
ของนักเรียนแต่ละคน เพื่อคอยให้คำาแนะนำาเมื่อ
นักเรียนพบปัญหา จะทำาให้การดำาเนินกิจกรรม
เป็นไปด้วยดี

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ความ
เป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยวิธีอื่น เช่น การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก การจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมรรถนะ 
เป็นต้น

2.2 ควรมกีารพฒันาชดุกิจกรรมการเรยีน
รู ้เรือ่ง ความเปน็พลเมอืงอาเซยีน สำาหรบันกัเรยีน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
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