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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน และหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่
ใช้ แ ละเรี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นตามแนวคิ ด การศึ ก ษาอิ ง สถานที่ ส าหรั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ จานวน 30 คน
ที่สมัครใจเรียนหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเป็ นหลักสูตรเสริมโดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
ความถนัด ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาที่น ามาใช้ในการผลิ ตชุดกิจกรรมครั้งนี้คือ หลักสูตรโลจิสติกส์ ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่มีคุณลักษณะและการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดแพร่ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย ประกอบด้ ว ย 1) ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย น 2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
(t-test) แบบ Dependent
ผลการศึกษาพบว่า
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.74, S.D.=.36)
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Abstract
The purposes of this research were to 1) compare learning achievements of students
from learning activities based on the concept of location-based, 2) Investigate the satisfaction
of learners with learning activities based on the concept of location-based. The target subjects
were high school students taking the course on logistics and local products. 30 high school
students, who volunteered, from Sung Men Chanupatham School in Phrae Province, joined
the research project. The students were allowed to choose lessons according to their interest
and aptitude. The curriculum used to make the set of activities was logistics curriculum, which
possessed features of occupational context in Phrae. The following instruments used in this
study were: 1) learning activities based on the concept of location-based 2) achievement test,
and 3) a questionnaire of students’ satisfaction.
The study revealed the following results: 1) The achievement of students from learning
activities based on the concept of location-based in the post-test was higher than that in the
pre-test with statistical significance at the .05 level; 2) Students were satisfied with the learning
activities based on the concept of location-based at a high level ( x = 3.74, S.D. = 0.36).
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บทนา
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรสาหรับจัดการศึกษาให้มีคุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนโดยต้องใช้ความร่วมมือของบุคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร และครู ตลอดจน
นักเรียน ในการจัดการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาต้องมีการวางแผนหรือแนวทางหรือข้อกาหนดของการจัด
การศึกษาที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของ
ตนเอง รวมถึงลาดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมที่จะช่วยให้ผู้เรียนนาความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติได้ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาก็จะต้องมีระบบการ
ควบคุมคุณภาพในด้านการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เพื่อให้เป็นไปตามที่หลักสูตร
สถานศึ ก ษาก าหนดไว้ (Chaiwat Suttirat, 2013) หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษานั้ น จ าเป็ น ต้ อ งจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางที่กรมวิชาการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 โดยที่มาตรา 27 ระบุข้อความที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการนาหลักสูตร
ไปใช้โดยตรง ซึ่งกาหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแนวทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ
การศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับปัญหา
ในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ (Ministry of Education, 2009)
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เป็นโรงเรียนนาร่องในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชน
และสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง หลักสูตรโลจิสติกส์ และโช่อุปทานเป็นหลักสูตรหนึ่งที่พัฒนาเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นของตนเองตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาโดยเป็นการศึกษาตาม
แนวคิดแบบอิงสถานที่สอดคล้องกับยุคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวโรงเรียนจะต้องมีการดาเนินพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชาเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้การเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กาหนดไว้
โดยสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถสนับสนุน และเอื้ออานวยความสะดวกสาหรับครูผู้สอน
และตอบสนองความต้ องการของผู้ เรี ยน ร่ วมทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ด้ วยตนเองมากที่สุ ดเนื่ องจากหลั กสู ตร
สถานศึกษาเป็ น หลั กสู ตรเสริ มที่ผู้ เรีย นสามารถเลื อกเรียนได้ตามความสนใจ ดั งนั้นสื่ อการเรียนการสอน
ดังกล่าวต้องตอบสนองการเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ชุดกิจกรรม เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์
ในตัวเอง สามารถนามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ได้ดี นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ประดิษฐ์กรรมด้าน
การเรียนรู้ เช่น สื่อการสอนในรูปของอุป กรณ์การสอน ชุดกิจกรรม หรือ เทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ ที่
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกใหม่ สาหรับผู้เรียน และผู้สอนชุด
กิจกรรมที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาจะต้องมีความเป็นระบบ สมบูรณ์ในตัวเอง ประกอบด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ประยุกต์จากทฤษฎีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีลักษณะโดดเด่นแปลกใหม่
เป็นการเฉพาะของแต่ละชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกิดทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้ด้วนตนเอง และสามารถช่วยครูในการบริการจัดการการเรียนการสอน

ได้อย่างง่าย เพราะชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมที่ประมวลเนื้อหา ประสบการณ์แนวคิด วิธีการ กิจกรรม และสื่อ
ได้อย่างสอดคล้องกัน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ที่สาคัญที่ควรให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติในชุมชนจะเห็นว่าชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ถือว่า เป็น
นวัตกรรมการสอนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมช่วยเร้าความสนใจ รวมทั้ง
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน ทา
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน และสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ครูเพราะชุดกิจกรรมมีการจัดระบบการใช้สื่อ ผลิตสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งมีข้อแนะนา การใช้
สาหรับครู ทาให้ครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่สาหรับหลักสูตรสถานศึกษา
จากความส าคัญดังกล่ าว ผู้ วิจั ย จึ งมีความสนใจศึกษาผลการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิด
การศึกษาอิงสถานที่ สาหรับหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียน ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ และเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษา
อิงสถานที่สาหรับหลักสูตรสถานศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มเป้า หมาย ได้แก่ นั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสู งเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่
จานวน 30 คน ที่สมัครใจเรียนหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมโดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจความถนัด
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนความพึงพอใจที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รายวิชาโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย เรื่ อง ผลการใช้ชุดกิจ กรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ ส าหรับหลั กสู ตร
สถานศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้ดาเนินการ ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่
จานวน 30 คน ที่สมัครใจเรียนหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมโดยผู้เรีย นสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจความถนัด

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุทาน
1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชาโลจิสติกส์ และ
โซ่อุทานสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
3.1 การสร้ างชุดกิจ กรรมการเรียนรายวิช าโลจิส ติกส์ และโซ่อุปทาน ระดับชั้นมัธ ยมศึ ก ษา
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินขั้นตอนกระบวนการในการพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนสาหรับรายวิชาโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยี และ
สื่อสารการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและด้านหลักสูตรการสอน จานวน 3 ท่าน พบว่าผลการประเมิน
คุณภาพของชุดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.07, S.D.= 0.12) โดยผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้
ปรับปรุงการสะกดคา การอ้างอิงในเนื้อหา เพื่อให้เนื้อหามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จากนั้นนาชุดกิจกรรมการเรียน
รายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุทานตามที่ได้พัฒนา และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้นาไปให้กับผู้เรียน
เรียนประกอบรายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แล้วสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุด กิจกรรม ชุดกิจกรรมที่
นาไปให้นักเรียนเรียน ประกอบด้วย
1. คู่มือครูสาหรับผู้ใช้ชุดการเรียน เป็นคู่มือสาหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนจากชุด กิจกรรมการเรียน
ประกอบด้วย เนื้อหาสาระการเรียนรู้ ใบงานและเฉลยใบกิจกรรม และเฉลยแบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์การ
ประเมินสื่อการเรียนการสอน

ภาพที่ 2 คู่มือครูและคู่มือสาหรับผู้เรียน
2. ชุดสื่อการสอนจาลองสถานการณ์รายวิชาโลจิสติกส์ และโซ่อุทาน

ภาพที่ 3 ชุดสื่อการสอนจาลองสถานการณ์รายวิชาโลจิสติกส์ และโซ่อุทาน
3. โมเดลแบบจาลองรายวิชาโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

เกษตรกร

โรงงาน

การขนส่ง

ศูนย์กระจาย
สินค้า

ภาพที่ 4 โมเดลแบบจาลองรายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ร้านค้า

4. ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS)

ภาพที่ 5 ระบบ LMS (Learning Management System)
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานโดยสร้างเป็นแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาโลจิสติกส์ และ
โซ่อุปทานจากนั้นนาผลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของข้อคาถาม โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน 3
ท่าน ได้ค่าดัช นี ความสอดคล้ อ งอยู่ ร ะหว่ าง 0.67-1.00 และได้ปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น การใช้ภาษาในการตั้งคาถาม การออกแบบตัวเลือกที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน และหาความ
ยากง่ายเป็นรายข้อ (P)และค่าอานาจจาแนก (r) ได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.70 และค่าอานาจ
จาแนก 0.21 ขึ้นไป เลือกข้อสอบที่เป็ นไปตามเกณฑ์ 30 ข้อ และหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.846
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
โลจิสติกส์ และโซ่อปุ ทาน
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบมาตราส่วนประมาณค่า ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบชุดกิจกรรม
2) ด้านระบบการทางานและการนาเสนอ 3) ด้านการวัดผลและประเมินผลโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชาโลจิสติกส์ และโซ่อุทาน เป็นแบบประมาณค่า 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด จานวน 25 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามความพึงพอใจกับเนื้อหาได้พิจารณาว่า แบบสอบถามความพึงพอใจมี
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ ระหว่าง 0.671.00 ถือว่าแบบสอบถามความพึงพอใจสามารถนาไปใช้ได้

2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ ด าเนิ น การวิ จั ย ได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป วิ เ คราะห์ ผ ลสถิ ติ ท าง
สังคมศาสตร์ (SPSS : Statistic Package for Social Science) ดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับหลักสูตรโลจิสติกส์ในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
สูงเม่นชนูปถัมภ์
2. วิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นหลั ก สู ต รโลจิ ส ติ ก ส์ โดยใช้ ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษาอิง
สถานที่ สาหรับหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
รายการ

จานวนนิสิต

ค่าเฉลี่ย

S.D.

t-test

P

ก่อนเรียน
หลังเรียน

30
30

6.10
7.58

1.26
1.81

11.43

.000*

จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.10
คะแนน และ 7.58 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลความพึ ง พอใจต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นตามแนวคิ ด การศึ ก ษาอิ ง สถานที่ ส าหรั บ หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่สาหรับหลักสูตรสถานศึกษา
รายการประเมิน
1. ด้านการออกแบบ
2. ด้านการใช้งานและรูปแบบการนาเสนอ
3. ด้านการนาไปใช้
เฉลี่ย

x

3.50
4.00
3.72
3.74

S.D.
0.61
0.15
0.34
0.36

ระดับการประเมิน
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
สาหรับหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.74, S.D=0.36) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยใน
รายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานและรูปแบบการนาเสนอ ( x =4.00, SD =0.15), ด้านการนาไปใช้ ( x =3.27, SD
=0.34) และด้านการออกแบบ ( x =3.50, SD =0.61)

อภิปรายผล
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจควรนามา
อภิปรายผลดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึ กษาอิง
สถานที่หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนเป็น
สื่อที่นามาใช้ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีสื่อการสอนที่ครูเป็นผู้สร้างประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์
หลายชนิด และองค์ประกอบอื่นเพื่อให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ครูเป็นผู้แนะนาช่วยเหลือ และมีการนาหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในการประกอบการเรียนเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับความสาเร็จ และพัฒนาคุณลักษณะในตัวนักเรียนในด้านการเรียนรู้ การเสาะแสวงหาความรู้ และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยคุณลักษณะของชุดกิจกรรม
ดังกล่าวที่มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนรายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จึงส่งให้ชุดกิจกรรมดังกล่าว
มี ความเหมาะสมกั บธรรมชาติ ของรายวิ ชา และส่ งผลให้ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนเพิ่ มมากขึ้ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล วัฒนวิกกิจ (Naruemon Wattanawikid, 2016) ที่ได้ทาการวิจัย เรื่อง ผล
การใช้ ชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสารและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถั มภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวธิดา ล้านสา และศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
(Suwathida Lansa & Siriwan Wanichwattanaworachai, 2016) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความ สามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลการใช้ชุดกิจกรรม ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีผลการเรียนรู้ เรื่อง การดารงชีวิตของพืชหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสาคัญที่ .05 และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของบุญถม บุตรมา มารศรี กลางประพันธ์ และสมเกียรติ พละจิตต์ (Boonthom Budma, Marasri
Klangpraphan, & Somkiat Palachit, 2015) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง ผลการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ
โครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ดารารัตน์
เงินชุ่ม (Dararat Ngoenchum, 2013) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมของนักเรียนสูง
กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .01 เนื่ อ งมาจากชุ ด กิ จกรรมที่ ใ ช้ใ นการเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพ และการออกแบบชุดกิจกรรมมีการดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ต้องการของผู้เรียนดังเช่นชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่
ของรายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

แล้วจึงนามาออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนนอกจากนี้ยังได้มี การดาเนินการออกแบบชุดกิจกรรมที่คานึงถึง
ความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่ไม่เคยมี ความรู้เรื่องรายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมาก่อนโดยการออกแบบ
เนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนที่มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นเนื้อหาย่อยๆ มีกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจโดยแต่
ละบทเรียนมีเนื้อหาที่ไม่มากเกินไป มีสื่อการสอนที่หลากหลายภายในชุดกิจกรรมการเรียน และออกแบบอย่าง
เป็นลาดับขั้นจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความท้อแท้ในการเรียน ตามหลักการออกแบบ
คือ 1) เลือกหัวข้อ (Topic) โดยการกาหนดขอบเขต และประเด็นสาคัญของเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาความรู้ทั่วไป
และเนื้อหาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 2) ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน และแบ่งเป็นหน่วยการเรียน โดยได้
แบ่งออกเป็น 3 บทเรียน 3) กาหนดจุดประสงค์และหน่วยการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 4.กาหนด
ความคิดรวบยอดของผู้เรียน 5) สร้างแบบทดสอบในการวัดพื้นฐานของผู้เรียน ในรูปแบบของการวิเคราะห์
และการประยุกต์ใช้มากกว่าความจา 6) สื่อการเรียน วัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน จาก
สถานที่ จ ริ ง และ 7) ประเมิน ผลตามสภาพจริง (Sukhon Sintapanon, 2010; Wichai Wongyai, 1982)
นอกจากนี้ชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ รายวิชาในหลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมี
ความใกล้ตัวผู้เรียน และมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนตนเอง จึงได้มีการนาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ในชุมชนท้องถิ่น มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ระบบการขนส่งท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่ง
เป็นไปตามความต้องการและเหมาะสมกับผู้เรียน (Chaiwat Suttirat, 2013) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจัย (Santi Sangthong, 2013; Weerawat
Thaikam, Teamjan Parnichparinchai, Chakkrid Klin-eam, 2015; Jiraporn Maprik, Chakkrid Klineam, Teamjan Parnichparincha, 2015; Sureeporn Kheawsombat, 2015) ที่พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นในระดับมากซึ่งผลที่ได้จากความพึงพอใจช่วยสนับสนุนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผลทั้งสองประการจะสอดคล้อง และไปในทิศทาง
เดียวกันเสมอเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการใช้งาน และรูปแบบการนาเสนอ
เนื่องจากชุดกิจกรรมมี เนื้อหาและข้อมูลในปริมาณที่เหมาะสมมีการสรุปเนื้อหา พร้อมทั้งประเมินผลการทา
แบบฝึกหัดของผู้เรียนการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลารองลงมาคือ ด้านการนาไป
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนใช้ภาพประกอบที่น่าสนใจสอดคล้องกับสภาพชุมชน และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนใน
ท้องถิ่นนั้นๆนักเรียนรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในชีวิตประจาวัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของดารารัตน์ เงินชุ่ม (Dararat Ngoenchum, 2013) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงออกมามากที่สุดระหว่างปฏิบัติกิจกรรม คือ ความสนุกสนานร่าเริงในการ
ร่ ว มกิจ กรรม คิดเป็ น ร้ อยละ 47.71 ตามล าดับ และงานวิจัยของปัญจรัตน์ ทับเปีย (Pancharat Thappia,
2012) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดสื่อประสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องโครงสร้าง และการทางานของ

หัวใจ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่าการประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ชุดสื่อประสม แบบโลกเสมือนผสานโลกจริง นักเรียนมีความสนใจต่อเนื้อหา รูปแบบการนาเสนอ และการใช้
งานชุดสื่อประสมมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากที่สุดและลาดับที่สามคือ ด้านการออกแบบชุดกิจกรรมการ
เรียนได้มีการออกแบบให้น่าสนใจ มีภาคเคลื่อนไหวและการจาลองสถานการณ์ พร้อมทั้งสื่ออิเลกทรอนิกส์ เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น จากความพึงพอใจดังกล่าวส่งผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
ท้องถิ่น ของตนเอง และสามารถน าไปสู่ วิชาชีพในอนาคตได้ และรองรับการเปลี่ ยนแปลงของภูมิภาคจาก
แนวนโยบายของหลักสูตรท้องถิ่น โลจิสติกส์และโซ่อุปทานจึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ร่วมทั้งกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เป็นการเรียนตามสภาพจริงในท้องถิ่นของตนเอง เป็นการช่วยให้เกิดความสนุกสนานมาก
ยิ่งขึ้น (Thiparat Sittiwong, & Waritcha Manyum, 2014)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนต้องพาศึกษาสถานที่จริงหรือลงพื้นที่ชุมชนบริเวณโรงเรียนที่
สอดคล้องกับเนื้อหาเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจเนื้อหาที่เชื่อมโยงสู่ชุมชนท้องถิ่นตนเอง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาประเด็นของการบูรณาการมีส่วนร่วมคนในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านในรูปแบบ
การเรียนรู้ตามสภาพจริงร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในรูปแบบที่หลากหลายเช่น การใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งวิชาชีพดึงชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ช่วยใน
การพัฒนาการสอนเพื่อตอบสนองชุมชนให้มากที่สุด
2.2 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับวิธีการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
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