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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร

และการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน

และหลังเรยีนเรือ่ง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา

และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ที่มีตอการจัด 

การเรียนรูแบบไตรสิกขา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา 
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วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา           

โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา คาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 88.76/86.76 และคาดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) เทากับ 0.76 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนรู 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูเรื่อง เครื่องมือ



ทางภูมิศาสตรและการแบงเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา โดยจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา โดยรวมอยูในระดับมาก  
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This research aims to 1) development learning units “Geographic and Time 

Zones of the World”, Social Studies Religion and culture Of students in mathayomsuksa 

1, Surat Pittaya school  the Trisakkha Learning Management. 2) Compare between 

pretest and posttest in learning unit. “Geographic and Time Zone Tools of the 

World”, Social Studies Religion and culture Of students in mathayomsuksa 1, Surat 

Pittaya school  by the Trisakkha Learning Management, and 3) to study the satisfaction of 

Mathayomsuksa 1 students, Surat Pittaya school. The target group of this research are 

students at one school Surat Pittaya Talad Muang Surat. Events 1st semester 2560 

academic year with 35 students. They were selected by simple random sampling 

method (Simple Random Sampling) by means of a lottery. Time to for 5 hours. The 

instruments used to collect data. Plan 1 unit test achievement. Comments and 

queries of students Data were analyzed using (E1/E2), (E.I.), Mean, SD and t-test.  

The research found that learning unit about “Tools and geographic 

boundaries of the world”, Social Studies Religion and culture of the students at one 

school Surat Pittaya by learning threefold. Performance parameters (E1/E2) of 88.76 / 

86.76 and the effectiveness index about Results (E.I.) 0.76. The posttest academic 

achievement of students the tool of geographical and time zones of the world, Is 



higher than pretest by the statistical significance level. 01. And students with a forum 

for learning about, “Tools and geographic boundaries of the world”, Social studies 

religion and culture of the students at one school SuratPittaya. By learning threefold 

the overall level of agreement with, as well.  

 

Keywords: Development of learning units and learning management.  
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดตองขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ในความอนุเคราะหของ ดร.กฤตกาล ชารลีย ฑปภูผา ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ

ผูชวยศาสตราจารยวาที่รอยตรี ดร.สิริสวัสช ทองกานเหลือง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณา

ใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน และ

ดูแลใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยความเอาใจใสอยางดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา และ

ขอขอบพระคุณอยางสูง มา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน ไดแก ดร.นพเกา ณ นคร ดร.วชิรศักด์ิ มัชฌิมาภิโร 

ดร.กฤษณะ ทองแกว ดร.อารี สาริปา และนางวรรณวิไล เองฉวน ที่ไดเสียสละเวลาตรวจสอบเครื่องมือ 

และใหคําแนะนําในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรพิทยาทุกทาน 

ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาของทาน ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล เพื่อประโยชนในการวิเคราะห

ขอมูล และนําผลไปใชในการวิจัยไดอยางถูกตอง 

ขอขอบคุณฝายประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีที่กรุณา

อํานวยความสะดวก ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ปการศึกษา 2556 

ทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือตลอดมา รวมทั้งขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวและกัลยาณมิตร

ทั้งหลายที่ไดสละเวลาดูแล สนับสนุนการศึกษา เปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมาจนสงผลใหผูวิจัยประสบ

ความสําเร็จ หากประโยชนใด ๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธน้ี ผูวิจัยขอบูชาแดบิดา มารดา คณาจารย              

ผูมีพระคุณทุกทานที่ไดประสิทธประสาทวิชาและเปนกําลังใจสงผลใหวิทยานิพนธฉบับน้ีประสบ

ความสําเร็จลุลวงดวยดี  
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