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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมดุเพื่อการ
ค้นคว้าส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีได้รับการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 3. เพื่อเปรียบเทยีบความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ที่มีต่อ
การเรยีนด้วยชุดการเรยีนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรยีนการสอนวิชา
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าที่พัฒนาขึ้น จ านวน 5 หน่วย มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 84.69 และ
ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.32 ซึ่งมีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว ้       
2) นักเรียนท่ีไดร้ับการสอนโดยใช้ชุดการเรยีนการสอนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรยีนการสอนวิชาห้องสมุด เพื่อการ
ค้นคว้าส าหรับนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในระดับมาก  
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were 1. to create and find the efficiency of the instructional  
package on searching library subject for Matthayomsuksa 4 students. 2. to compare the  
achievement  of  Matthayomsuksa 4 students between the pretest and the posttest score  
taught by instructional package on searching library subject and 3. to compare  
Matthayomsuksa 4 students’ satisfaction towards the instructional package on searching  
library subject after studying with the criteria. The research finding were as follows : 1) The  
process efficiency five of sets of instructional packages on searching  library  subject (E1) was  
84.69 which was higher than the set criteria and the efficiency of the result (E2) was 83.32  
which was at the set criteria of 80/80. 2) The students’ achievement after using the  
instructional package was higher than before using the package at the statistical level .05.      
3) The level of Matthayomsuksa 4 students’ satisfaction with instructional package on 
searching library subject were at the high level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
       ในปัจจุบันห้องสมุดมีความส าคัญต่อผูเ้รียนอย่างยิ่ง เป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการต่างๆ ช่วยส่งเสริมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามศักยภาพของแตล่ะบุคคลช่วยส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีส่วนในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หน้า 1) ห้องสมุดเป็นหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบในการให้บริการการอ่านแก่ผู้มา
ใช้บริการได้อยา่งทั่วถึง มีการแนะน าและส่งเสริมการอ่านมากมายหลายรูปแบบ เพ่ือสนองความต้องการของผู้มา
ใช้บริการใหม้ากที่สดุ เพราะการอา่นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพฒันาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการศกึษาหา
ความรู้  การประกอบอาชีพ การศกึษาต่อ และการพักผ่อนหย่อนใจ นับว่าเป็นสิ่งที่มีคณุค่า ผู้อ่านจะได้รับ
ประโยชน์ จากการอ่านท้ังในด้านการศึกษาเล่าเรยีนโดยตรง หรือศกึษาหาความรูด้้วยตนเองเพื่อใหไ้ด้ความรูห้รือ
ค าตอบท่ีตนต้องการ ตลอดจนไดร้บัความรื่นเริงบันเทิงใจ ยิ่งมากเท่าไร ยิ่งเพิ่มพูนความรู้และสั่งสมประสบการณ์
มากขึ้นเท่านั้น ห้องสมุดจะช่วยใหก้ารจัดการศึกษาได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริงเพราะ
ห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยาการทีส่ าคัญ โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้ในการศึกษาคน้คว้าท่ีจะ
ช่วยพัฒนาเยาวชน  ช่วยวางรากฐานให้นักเรียนรักการเรียนรู้ สนใจที่จะเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิต เพื่อสร้าง
พลเมืองที่มีคณุภาพ (วีระวรรณ วรรณโท, 2548, หน้า 1) 
       การเรียนรู้ จึงเริ่มจากการศกึษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจ เพื่อให้ได้รับข้อมลู สารสนเทศและความรู้   
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ การรู้วิธีค้นหาสารสนเทศและความรู้จึงมีความส าคญัที่ช่วยให้เรามีความรู้
กว้างขวางขึ้น ความรู้จึงมี 2 ลักษณะ คือ ความรู้ในเนื้อหาวิชานั้นๆ กับความรู้ที่จะค้นหาความรู้ไดจ้ากท่ีใด    
การเรยีนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีจะชว่ยให้ผู้เรยีนรู้วิธีแสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยการอ่าน การหาข้อมูลจากแหล่ง  
ข้อมูลต่างๆ การใช้ความคิด การฝกึทักษะและการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การพัฒนา ดังค ากล่าว 
ที่ว่า “ถ้าเราให้ปลาเป็นอาหาร เขาจะมีอาหารรับประทานได้เพียงมอืเดียวแต่ถ้าเราสอนให้เขารู้วิธีหาปลา      
เขาจะมีความรู้พอที่จะหาปลารับประทานได้เองตลอดชีวิต” (น้ าทิพย์  วิภาวิน, 2547, หน้า 6-7) 



       โลกและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา การด ารงชีวิตของคนจึงต้องอาศัยการเรียนรู้เพื่อให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นไป กระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ คือ กระบวนการทางปัญญาที่
พัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรยีนรูไ้ด้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีความสุข  
บูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของระดบัการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนไดม้ีความรู้เกี่ยวกับตนเองและ
ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม สาระการเรียนรูส้อดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ทันสมยั เน้นกระบวนการ
คิดและการปฏบิัติจริง ได้เรียนรูต้ามสภาพจริง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างไกลเป็นกระบวนการที่มี
ทางเลือกและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจเป็นกระบวนการเรียนรูร้่วมกัน โดยมีผูเ้รียน ครู และผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมจดับรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคญั เพื่อให้ผู้เรยีนเป็น 
คนดี คนเก่ง และคนมีความสุข (มณฑิรา บตุโยธ,ี 2551, หน้า 25) 
       หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ เป็นคนดี  
มีปัญญา มีความสุขและมีความเปน็ไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยมีมาตรฐานเป็น
ตัวก ากับในการพัฒนาผู้เรียนไปสูเ่ป้าหมาย เป็นการจัดการศึกษาที่สง่เสริมใหผู้้เรียนได้พัฒนาและเรยีนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หน้า 1) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ครูผูส้อนเป็นผู้น าในการเรยีนรู้ (Teacher as Leader) เรียนรูไ้ปพร้อม
กับผู้เรยีน เป็นผู้อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ โดยเสนอแนะ
วิธีการและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ให้ผู้เรยีนลงมือเรียนรู้และค้นพบความรู้จากการปฏิบตัิของตนเองจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หน้า 5) การเรียนรูต้้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ห้องสมุด
จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคญัที่ผูเ้รียนใช้ศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาวิชาต่างๆ ท่ีไม่สามารถฟังบรรยายจากครใูน
ห้องเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถช่วยผู้เรยีนให้เรยีนได้ประสบความส าเร็จและห้องสมุดยังเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนานักเรียนด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุดล้วนมีการสั่งสมและจดัระบบระเบียบการเข้าถึงสารสนเทศท่ี
มีคุณค่า ย่อมน าไปสู่การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ให้เรียนรู้ชีวิตตามสภาพที่เป็นจริงและตอบสนองการเรียนรู้ของ
ตนเอง ถือเป็นการวางรากฐานที่จะศึกษาในข้ันสูงต่อไปหรือเป็นรากฐานการปลูกฝังให้รักการอ่าน การค้นคว้า
ตลอดชีวิต ผูเ้รียนสามารถพัฒนาและเติบโตในกระบวนการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม รูจ้ักรับรู้กฎระเบียบการใช้
ทรัพยากรร่วมกันและรักษาทรัพยากรเพื่อส่วนรวม (สุวิมล ธนะผลเลิศ, 2552, หน้า 126)  จากการจัดการเรียน
การสอนวิชาห้องสมดุเพื่อการค้นคว้าผู้วิจัย พบว่า นักเรยีนยังขาดทกัษะในด้านการค้นหาข้อมูล และการใช้แหล่ง
วิทยาการต่างๆ การวิเคราะห์แหลง่ข้อมูลที่ต้องการ การรูจ้ักใช้เครื่องมือช่วยการค้นคว้า เช่น ฐานข้อมูลการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้แก ่หนังสือ วารสาร และหนังสอืพิมพ์ บรรณานุกรม การใช้หนังสืออ้างอิง
ประเภทต่างๆ และการเข้าถึงสารสนเทศ ตลอดจนการเลือกใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  
ผู้วิจัยเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงพฒันาสื่อการเรียนการสอนขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ทักษะการค้นคว้าให้กับนักเรียน สือ่การเรียนการสอนจึงเป็นเครื่องมอืของการเรียนรูเ้พื่อเอ้ือประโยชน์ให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์การเรยีนรู้ น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนไดต้ามที่หลักสตูรก าหนด 
เช่น หนังสือเรียน คู่มือครู หนังสือเสรมิประสบการณ์ ชุดการเรยีนการสอน แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แหล่ง
เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี (กระทรวงศกึษาธิการ, 2549, หน้า 13)  ชุดการเรยีนการสอน เป็นการน าสื่อการเรียนการ
สอนที่จัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียนตามเนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยทีต่้องการให้ผู้เรียนได้รับโดยจัด
ไว้เป็น ชุดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังท่ี 
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543, หน้า 91) กล่าวว่า ชุดการเรียน การสอนเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่จัดท าขึ้นส าหรับ
หน่วยการเรียนตามหัวข้อ เนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการจะให้ผูเ้รียนไดร้ับโดยจัดเอาไว้เป็น



ชุดๆ บรรจุอยู่ในซอง กล่องหรือกระเป๋า แล้วแตผู่้สรา้งจะท าขึ้นในการสร้างชุดการเรียนการสอนจะใช้วิธีระบบ
เป็นหลักส าคัญจึงท าให้มั่นใจได้ว่าชุดการเรยีนการสอนจะสามารถช่วยให้ผู้เรยีนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังช่วยให้ผูส้อนเกิดความมั่นใจพร้อมที่จะสอน 
       จากหลักการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนการสอนขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนชุดการเรียนการสอนจะเป็นสือ่การเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และสร้างความสนใจใน
การเรยีนของผู้เรยีนเพราะชุดการเรียนการสอนเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเอง  เรียนได้
ตามความสามารถ ตามความสนใจ ตามเวลาและโอกาสทีเ่หมาะสมของแต่ละคน มสีื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ ฝึกการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรยีนรู้และท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
       2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รบัการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมดุเพื่อการค้นควา้ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4   
       3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการ
สอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
       การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรยีนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ผู้วิจัยด าเนินการวิจยัดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
 ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรยีนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุด
เพื่อการค้นคว้าส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
  1.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสตูร และด้านการวัดและประเมินผล                
จ านวน 5 ท่าน 
   1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 5 หน่วย ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี 1 ส าหรับครูผูส้อน ประกอบด้วย ค าช้ีแจงส าหรับครผูู้สอน แผนการสอน  
แบบทดสอบประจ าชุดการเรยีนการสอน  แบบเฉลยแบบทดสอบประจ าชุดการเรยีนการสอน 
   ส่วนท่ี 2 ส าหรับนักเรียน ประกอบด้วย ค าช้ีแจงส าหรับนักเรยีน บัตรความรู้ บัตร
กิจกรรม  บัตรเฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบประจ าหน่วย  แบบเฉลยแบบทดสอบประจ าหน่วย   
  1.3 ประเมินชุดการเรียนการสอนโดยตรวจสอบความเหมาะสมของชุดการเรยีนการสอน  



ด้วยแบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะหผ์ลการประเมินคณุภาพ โดยน าคะแนน   
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแตล่ะท่านมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยพิจารณาระดับความ
เหมาะสมที่มีคา่เฉลี่ยตั้งแตร่ะดับ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ในวิจัยครั้งนี้ชุดการเรียน
การสอนมีคา่เฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.00-4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.45-0.71 ซึ่งถือว่าเป็นชุดการ
เรียนการสอนที่มีความเหมาะสม  
 ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าส าหรับนักเรยีน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
  2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนในเขตส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม          
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive Sampling) 
    2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   2.1.1 ชุดการเรียนการสอนวิชาหอ้งสมุดเพื่อการค้นคว้า 
   2.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
     ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยน าชุดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพรานกระต่าย
พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 50 คน ก่อนการทดลองให้นักเรยีนท า
แบบทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาห้องสมุดเพื่อการคน้คว้า
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 40 ข้อ แล้วท าการทดลองโดยใช้เวลาจ านวน 16 ช่ัวโมง เมื่อเสร็จ
สิ้นการทดลองใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) เพื่อไว้
เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรียน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.4.1 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรยีนการสอนวิชาห้องสมุดเพือ่การค้นคว้า ผู้วิจัย
ได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ท่ี 80/80   
        2.4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมดุเพื่อการค้นคว้า ผู้วิจัย
ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลโดยเปรยีบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยีนด้วยสถิติ       
t-test (Dependent Samples)  
   ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรยีนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อ
การค้นคว้าส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนในเขตส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 



     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม           
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุม่แบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling) 
    3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการเรยีน
การสอนวิชาห้องสมดุเพื่อการค้นคว้า     
  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
      น าแบบสอบถามความพึงพอใจใหน้ักเรียนตอบหลังจากท่ีนักเรยีนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) เรียบร้อยแล้ว 
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่นักเรียนตอบมาวิเคราะห์ข้อมลูหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้มาตราสว่นประมาณค่า (Rating  Scale) โดยก าหนดการแปลความค่าเฉลี่ยของ     
แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดการเรยีนการสอนใช้หลักเกณฑด์ังนี ้ 
   ช่วงคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ช่วงคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
   ช่วงคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
   ช่วงคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  
   ช่วงคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมดุเพื่อการค้นคว้าส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า 
 1. ชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพ 84.69/83.32 ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 84.69 และเมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วย พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  
มีค่าอยู่ระหว่าง 80.00-88.13 หน่วยท่ีมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) สูงสุด คือ หน่วยท่ี 4 มีค่าเท่ากับ 
88.13 หน่วยท่ีมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ต่ าสุด คือ หน่วยที่ 3 มีค่าเท่ากับ 80.00 ส่วนประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 83.32     
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมดุเพื่อการค้นควา้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนท่ีไดร้ับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรยีนการสอนวิชาห้องสมดุเพื่อการ
ค้นคว้า ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ่การเรียน
โดยใช้ชุดการเรียนการสอน มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.33 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้โดยมีเกณฑค์่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึน้ไป 
 
 
 



อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 4  พบว่า มีประสิทธิภาพ 84.69/83.32  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว ้80/80  
ทั้งนี้เป็นเพราะชุดการเรยีนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าท่ีน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ มีค า
ช้ีแจงของการใช้สื่อท่ีชัดเจนเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย มีกิจกรรมการเรยีนรู้ที่จัดล าดับเนื้อหาสาระจากง่ายไปหายาก  
เหมาะสมกับผู้เรียน  ส่งผลให้ผู้เรยีนเข้าใจในเนื้อหาแตล่ะหน่วย เกิดการเรียนรู้ทีร่วดเร็วจากการปฏิบตัิกิจกรรม
แต่ละหน่วย  ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน มีการเรยีนรู้ไปทีละขั้น
ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง สอดคล้องกับท่ี ชัยยศ เรืองสุวรรณ (2526, หน้า 199) ได้กล่าวไว้
ว่าชุดการสอนเป็นสื่อและกิจกรรมการเรยีน จัดท าข้ึนเพื่อสนองความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการของ
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ  มีการใช้สื่ออย่างเป็นระบบน ามาใช้เป็นแนวทางการเรยีนรู้และกิจกรรมการเรยีนท าให้ผู้เรียน
ได้เรียนรูจ้ากสื่ออย่างเหมาะสม รวมถึงมุ่งให้ผู้เรียนไดม้ีส่วนร่วมในการเรยีน มีการเรียนเป็นขั้นตอนตาม
ความสามารถของผู้เรียน และสอดคล้องกับท่ี เพ็ญศรี สร้อยเพชร (2542, หน้า 3) ให้แนวคิดไว้ว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเรียนเองโดยใช้แหล่งความรูจ้ากสื่อหรือวิธีการต่างๆ 
การน าสื่อการสอนมาใช้จะต้องจัดให้ตรงกับเนื้อหาและประสบการณ์ตามหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยจัดในรูป
ของชุดการสอน ครูเป็นเพยีงผู้คอยให้ค าแนะน าและชี้ทางให้ผู้เรยีน ผู้เรยีนจะเรียนจากสื่อด้วยตนเอง 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  
80/80  นั่นแสดงว่า ผู้วิจยัมีการพฒันาชุดการเรยีนการสอนก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช้ โดยเริม่จากศึกษาวิธีการ
สร้างชุดการเรียนการสอน และการตรวจสอบหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอภิญญา แตงดารารตัน์ (2547, หน้า 68) ที่พบว่า ชุดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดย มีประสิทธิภาพ 85.86/85.00 งานวิจัยของ จิราภรณ์ อินทร์พรหม (2548, หน้า 68)  ได้ท า
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนเสริมความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า ชุดการเรยีน
การสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานที่ตั้งไว้โดยมีประสิทธิภาพ 85.63/80.94  และงานวิจัย
ของมณฑิรา บุตโยธี (2551, หน้า 79) ได้ท าการวิจัยเพือ่พัฒนาชุดการสอนเรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้เกมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า การพัฒนาชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 
78.57/84.43 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาห้องสมดุเพื่อการค้นคว้า ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้เพราะการใช้ชุดการเรียนการ
สอนมีการล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ช่วยให้นักเรียนเกดิความเข้าใจและสนใจในเนื้อหาของบทเรยีนที่ศึกษา  
นักเรียนมโีอกาสได้ซักถาม พูดคุยกันภายในกลุ่ม ซึ่งท าให้นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนด้วยตนเอง  
และเมื่อนักเรียนทราบผลคะแนนในการท ากิจกรรมเป็นระยะๆ ก็ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ไป
ตามล าดับขั้นและความสามารถของนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเพ็ญศรี สร้อยเพชร (2542, หน้า 4) กล่าวว่า ความพยายามที่จะจดัสภาพการณ์ให้เหมาะสมแก่การ
เรียนรูม้ากที่สดุ คือ การจัดระบบการเรยีนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนด้วย
ตนเอง ให้นักเรียนทราบผลจากการประกอบกิจกรรมของตนในทันทีว่าเป็นอย่างไร มีการเสรมิแรงในกรณีที่
นักเรียนท าถูกต้องอันจะมผีลให้นักเรียนกระท าพฤติกรรมนั้นซ้ าอีกในอนาคต และให้นักเรียนได้เรียนรูไ้ปทีละ
น้อยตามล าดับขั้นและความสามารถของนักเรียนเอง 



 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชา
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ทั้งนี้เนื่องจากชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและสื่อการเรียนรู้มี    
ค าช้ีแจงของการใช้สื่อท่ีชัดเจน เป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย มีการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ทีล่ าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก  
นักเรียนมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน มีการแสดงความคดิเหน็ ฝึกความเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมกลุ่ม   
ชุดการเรยีนการสอน จึงเป็นสื่อทีช่่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักเรยีนเกิดการเรยีนรู้
และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชา
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภา ตลุานนท์ (2540, หน้า 67) พบว่า ความพึงพอใจ
ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทางไกลสายสามญัมคีวามพึงพอใจด้านสัมพันธภาพกับครูประจ า
กลุ่มและด้านกิจกรรมการพบกลุ่มอยู่ในระดับมาก และจากงานวิจัยของ มณฑิรา บุตโยธี (2551, หน้า 81)  
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากชุดการสอนโดยใช้เกมท าให้นักเรียนได้มีปฏสิัมพันธ์กับ
เพื่อนกับครูในการเรียนรู ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      1. ในการที่ครูจะน าชุดการเรยีนการสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียน    
ครูจะต้องศึกษารายละเอียด ขั้นตอนของการใช้ชุดการเรียนการสอนก่อน 
  2. ครูจะต้องเตรียมสื่ออุปกรณ์ของชุดการเรียนการสอนในแตล่ะชุดให้ครบถ้วนพร้อมที่จะท า   
การสอนและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
  3. ก่อนท่ีครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชุดการเรียน     
การสอนให้กับนักเรียนได้เข้าใจวิธกีารและขั้นตอนในการเรียนโดยใช้ชุดการเรยีนการสอน 
  1.4 การน าชุดการเรยีนการสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มกบันักเรียน ครูควรปรับเวลาการ
ท ากิจกรรมแต่ละชุดให้เหมาะสมกบัศักยภาพและความสามารถของนักเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรพัฒนาชุดการเรยีนการสอนในรูปแบบอื่นๆ เช่น ชุดการเรียนการสอนรายบุคคลเพื่อ
พัฒนานักเรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคลและให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง 
  2. ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป  
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