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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่ อพัฒนาบทเรี ยนเลิ ร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นจังหวัดชัยนาท สําหรั บ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1ได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่ อส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยน
เลิร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการทดลอง ได้แก่
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชัยนาทพิทยาคม จํานวน 40 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิ ทธิ ภาพ E 1 /E 2 และการทดสอบค่า t-test
ผลการวิจยั พบว่า (1) บทเรี ยนเลิ ร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภู มิปัญญาท้องถิ่ นจังหวัดชัยนาท
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 83.81/82.38 (2) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนเลิ ร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นจังหวัดชัยนาทสู งกว่าก่ อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนเลิร์นนิ่งออบเจ็ค
เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.39, S.D.= 0.53)
คําสํ าคัญ เลิร์นนิ่งออบเจ็ค ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท
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Abstract
The objectives of this study were 1) to develop learning object lessons for promoting the preservation of
local wisdom in Chainat province for Mathayom Suksa 1 students based on the specified efficiency criterion of
80/80 2) to compare the students’ learning achievement before and after studying with the learning object
lessons for promoting the preservation of local wisdom in Chainat province, and 3) to study the students’
satisfaction on the learning object lessons for promoting the preservation of local wisdom in Chainat province.
The sample used in this study consisted of 40 Mathayom Suksa 1 students of Chainatpittayakhom School,
obtained by purposive selection. Data were analyzed through the percentage, mean , standard deviation, E 1 / E 2
and t-test .
Results of the study revealed that the learning object lessons for promoting the preservation of local
wisdom in Chainat province for Mathayom Suksa 1 attained the efficiency of 83.81/82.38. The students’ learning
achievement after learning with the learning object lessons for promoting the preservation of local wisdom in
Chainat province was significantly higher than that before learning at the .05 level of statistical significance.
It was also found that the students rated their satisfaction on learning with the learning object lessons for
promoting the preservation of local wisdom in Chainat province at the high level. ( = 4.39 , S.D.=0.53)
Key words : Learning object, Promoting the preservation of local wisdom , Chainat Province
บทนํา
สังคมยุคปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง การเรี ยนการสอนใน ยุค
ใหม่จึงต้องเรี ยนรู ้ ได้รวดเร็ วทันยุคทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่ วยมุ่งตรงไปสู่ ผเู ้ รี ยน มี การใช้เทคโนโลยีมา
ประกอบการเรี ยนรู ้ นําองค์ความรู ้จากที่ ต่าง ๆ มาประกอบและรวมกันสร้างเป็ นบทเรี ยนบนเว็บสร้างระบบการ
โต้ต อบแบบออนไลน์โดยเข้าถึ งผูเ้ รี ยนได้ทุกหนทุ กแห่ งและทุ กเวลาเพื่ อเพิ่ มขี ดจํากัดเรื่ องเวลาและระยะทาง
(ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย นําประเสริ ฐ, 2546, น.31-33)
เลิร์นนิ่ งออบเจ็ค (Learning Object) เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ดิจิทลั ที่ออกแบบเพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยเฉพาะ โดยแต่ ละเรื่ อ งจะนําเสนอแนวคิ ด หลักย่อย ๆ ผูส้ อนสามารถเลื อกใช้
ผสมผสานกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย มีคุณลักษณะที่ดี คือ มีเนื้อหา กิจกรรม การ
นําเสนอเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนโดยคํานึ งถึงอายุ ความสนใจ ความรู ้เดิม และความถูกต้อง มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ ง ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเลือกและตัดสิ นใจ ลําดับการนําเสนอเนื้ อหาและกิจกรรมเอื้อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยน
ได้ป ฏิ บ ัติกิจกรรมไม่ เพี ยงแต่ รับ ข้อมูล แต่ ตอ้ งสื บเสาะค้น หา แก้ปั ญ หา แปลความหมาย ข้อมูล พัฒ นา สร้ าง
นําเสนอชิ้นงาน มีการประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม และให้การสะท้อนกลับ
ที่ เหมาะสมและมี ป ระโยชน์ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ ที่ ส อดคล้องกับ ชี วิ ต จริ ง และใช้ค วามรู ้ ในบริ บ ทที่
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หลากหลาย (สติ ยา ลังการ์ พ นั ธุ์, 2548, 2551) สาระการเรี ยนรู ้ ทอ้ งถิ่ นเป็ นองค์ความรู ้ ทักษะ กระบวนการและ
คุ ณ ลักษณะอัน พึ งประสงค์ที่ ผูเ้ รี ย นควรเรี ย นรู ้ ซึ่ งสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาหรื อหน่ วยงานระดับท้องถิ่ น
พัฒ นาขึ้ น โดยพิ จารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็ นมา สภาพปั ญหาชุ มชน วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ สังคม
การงานอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีความรักและหวงแหนมรดก
ทางสังคมของบรรพบุรุษมีความเป็ นไทย สามารถดํารงชีวิตและเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
จังหวัดชัยนาทเป็ นจังหวัดภาคกลางตอนบนตั้งอยู่บริ เวณริ มฝั่ งซ้ายของแม่น้ าํ เจ้าพระยา คําขวัญประจํา
จังหวัด “หลวงปู่ ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่ อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา” ตราประจําจังหวัดเป็ น
รู ปธรรมจักรกับภูเขา หมายถึง หลวงพ่อธรรมจักร ซึ่ งประดิษฐานอยู่ ณ วิหารบนไหล่เขาธรรมามูล ชาวเมืองเคารพ
นับถือความศักดิ์ สิ ทธิ์ ของพระพุทธรู ปองค์น้ ี ว่า จะบันดาลความร่ มเย็นเป็ นสุ ขและความอุดมสมบูรณ์ ให้แก่ ตน
ตัวอักษรย่อ "ชน" ดอกไม้ประจําจังหวัด คือ ดอกชัยพฤกษ์ ต้นไม้ประจําจังหวัด คือ ต้นมะตูม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต่ าง ๆ ของจังหวัด ชัยนาทมี ผูศ้ ึ กษา รวบรวมไว้น้อ ยมาก ทําให้เยาวชนรุ่ นหลังขาดความรู ้ ความรู ้ สึ กรั กและ
ตระหนักในคุ ณ ค่าถึ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่มีมายาวนาน ซึ่ งหากไม่ดาํ เนิ นการอนุ รักษ์ไว้ในไม่ช้าสิ่ งต่างๆ
เหล่านี้กจ็ ะเลือนหายไป
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั ซึ่ งเห็ นคุ ณ ค่าและตระหนักถึ งความสําคัญ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุ รุษชาว
ชัยนาทที่ ได้สร้างไว้ให้ลูกหลานมาหลายชัว่ อายุคน ไม่อยากให้สูญหายและต้องการให้เยาวชนรุ่ นหลังได้มีจิต ที่
อนุ รักษ์แ ละหวงแหนภูมิปัญญาที่ บ รรพบุรุษ ได้ส ร้างไว้ จึ งได้เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาต่าง ๆ ของจังหวัด
ชัยนาทและสร้างสื่ อมัลติมีเดียบทเรี ยนเลิร์นนิ่งออบเจ็คเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทขึ้น
เพื่ อเผยแพร่ ในรู ปแบบวีดีทศั น์บนั ทึ กลงในแผ่นซี ดีรอมหรื อสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ สามารถพกพาได้ นอกจากนี้ ยงั
อัพโหลดนําขึ้นสู่ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยเป็ นสื่ อมัลติมีเดี ยที่สามารถเผยแพร่ ออกไปได้ทวั่ โลกให้เยาวชน
รุ่ นหลังได้ศึ กษาและใช้ป ระกอบการเรี ย นในรายวิช าท้องถิ่ น ของเรา 1 รหัส วิ ช า ส21201 สําหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งจะทําให้ผทู ้ ี่ได้ศึกษามีความรู ้ เกิดจิตสํานึกที่รักและหวงแหนท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อพัฒนาบทเรี ยนเลิร์นนิ่งออบเจ็คเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ให้ได้ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนเลิร์นนิ่งออบเจ็ค
เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็ค เพื่อส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
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ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 จํานวน 15,000 คน ของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในจังหวัด
ชัยนาท จํานวน 72 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชัยนาทพิทยาคม จํานวน 40 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัว แปรอิ ส ระ ได้แก่ บทเรี ยนเลิ ร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภู มิปั ญญาท้องถิ่ นจังหวัดชัยนาท
รายวิ ช าท้ อ งถิ่ น ของเรา 1 รหั ส วิ ช า ส21201 กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจากที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่อ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท และความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
เลิร์นนิ่งออบเจ็ค เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
การดําเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองโดยมีข้ นั ตอนดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนเลิร์นนิ่งออบเจ็ค
1.1 การสร้ างบทเรี ย นเลิ ร์น นิ่ งออบเจ็ค เพื่ อส่ งเสริ ม การอนุ รักษ์ภู มิปัญ ญาท้องถิ่ นจังหวัด ชัยนาท
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรี ยนการสอน (วาริ นทร์
รัศมีพรหม, 2542) ประกอบด้วย
1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) การสํารวจข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับความต้องการและความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของครู และนักเรี ยนเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้ อหาการเรี ยนที่ผ่านมาโดยวิธีการซักถามและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านเนื้ อหาหลักสู ตรแกนกลาง และหลักสู ตรโรงเรี ยนชัยนาทพิ ทยาคม จากนั้นวิเคราะห์ผูเ้ รี ยน เกี่ ยวกับ
ทักษะพื้นฐานของผูเ้ รี ยนในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการสังเกตเพื่อทราบความแตกต่างของผูเ้ รี ยน และวิเคราะห์
งานและกิ จกรรม คณะผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการออกแบบจากเอกสาร ตํารา หนังสื อ หลักการทฤษฎี
ตลอดจนตัวอย่างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน
2) ขั้นการออกแบบ (Design) จัดลําดับเนื้อหาและกําหนดจุดประสงค์ในการออกแบบบทเรี ยน
เลิร์นนิ่งออบเจ็ค ได้นาํ ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาและวัตถุประสงค์มาแบ่งเป็ นสาระการเรี ยนรู ้ กําหนดเนื้อหาบทเรี ยน
ให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังแต่ละสาระการเรี ยนรู ้ นําเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสอดคล้อง กิจกรรมของเนื้ อหา การนําเสนอเป็ นลําดับขั้นก่อนหลัง จํานวน 4 เรื่ อง ได้แก่ ประวัติ
เมืองชัยนาท โบราณสถานเมืองชัยนาท หลวงปู่ ศุข และหุ่นฟางนกชัยนาท
3) ขั้นการพัฒนา (Development) โดยการเขี ยนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จากโปรแกรมสําเร็ จรู ป
และตรวจสอบปรั บ ปรุ งแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาดการทํางานของโปรแกรม (Bug) โดยในขั้น ตอนนี้ คณะผูว้ ิ จัย เป็ น
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ผูต้ รวจสอบเองและนําเข้าเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ให้บริ การบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จากนั้นนําบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่อ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ที่ สร้างเสร็ จแล้ว ไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบลําดับขั้นตอน
การเรี ยนรู ้ของเนื้ อหา และจัดทําคู่มือประกอบการใช้บทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นจังหวัดชัยนาท เมื่ อได้บทเรี ยนที่ มีประสิ ทธิ ภาพสมบู รณ์ แล้ว คณะผูว้ ิจยั ได้จดั ทําคู่มือประกอบการใช้
บทเรี ยนประกอบด้วยคู่มือสําหรับนักเรี ยน และคู่มือสําหรับครู
4) การนําไปทดลองใช้ (Implement) นําบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็ค ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่
เคยเรี ยนเนื้ อหานี้ มาก่อน ทดลองแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง (One to One Testing) นักเรี ยนจํานวน 3 คน แบ่งเป็ น เด็กเก่ง
ปานกลาง และอ่อน เพื่อศึกษาความเข้าใจของภาษา ความเหมาะสมของภาพประกอบ แสง สี และเสี ยง หลังจาก
นั้น นําบทเรี ยน เลิ ร์นนิ่ งออบเจ็ค ไปทดลองใช้ค รั้ งที่ 2 แบ่ งการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) กับ
นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชัยนาทพิทยาคม จํานวน 10 คน แบ่งเป็ นเด็กเก่ง 3 คน เด็กปานกลาง 4 คน
และเด็กอ่ อน 3 คน และสุ ด ท้ายนําบทเรี ยนเลิ ร์นนิ่ งออบเจ็ค ไปทดลองใช้ค รั้ งที่ 3 แบ่ งการทดลองแบบกลุ่ ม
ภาคสนาม (Field Testing) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชัยนาทพิทยาคม จํานวน 30 คน แบ่งเป็ นเด็ก
เก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน กลุ่มละ 10 คน นําผลการทดลองมาคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพตามสูตร E 1 /E 2
5) ขั้นการประเมินและการปรับปรุ งแก้ไข (Evaluate and Revise) การประเมินบทเรี ยนเลิร์นนิ่ ง
ออบเจ็คเมื่อทดลองใช้แล้ว นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อการเรี ยนบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็ค
เพื่อปรับปรุ งต่อไป
33

33

33

33

การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ ไข (Evaluate and Revise)
การวิเคราะห์
การออกแบบ
การพัฒนา
การนําไปทดลองใช้
(Analysis)
(Design)
(Development)
(Implement)
- วิเคราะห์ความ
ต้องการ
- วิเคราะห์งานและ
กิจกรรม
- วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน

- วัตถุประสงค์
- กําหนดเนื้อหา
บทเรี ยน/
แบบทดสอบ
- เลือกและออกแบบ
บทเรี ยน

- สร้ างบทเรี ยน/
กิจกรรมการเรียน
- ผลิตสือ่ การเรี ยน
การสอน

- การสอน
- การบริ หาร
การสอน

- การประเมินผลเพื่อปรับปรุ ง
- การประเมินผลสัมฤทธิ์
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยน
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1.2 การสร้ างแบบประเมิ นคุ ณ ภาพบทเรี ยนเลิ ร์ นนิ่ งออบเจ็ค เพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบ และด้านกิ จกรรมและแบบทดสอบ
จํานวน 15 ข้อ การให้คะแนนเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิคเอิร์ท (Likert) ชนิ ด 5 ระดับ
(บุญชม ศรี สะอาด, 2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2544)
1.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน บทเรี ยนเลิ ร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่ อส่ งเสริ มการ
อนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท จํานวน 30 ข้อ เป็ นแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประเมินความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทดลองกับนักเรี ยน 100 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) = 0.21
– 0.91 ค่าอํานาจจําแนก ( r ) = 0.14 – 0.65 และหาความเชื่ อมัน่ ใช้สูตร KR.-20 = 0.88 ตรวจสอบคัดเลือก จํานวน
20 ข้อ
2. การทดลอง วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและศึกษาความพึงพอใจ
นําเครื่ องมือไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชัยนาทพิทยาคม จํานวนทั้งสิ้ น 40 คน จาก
การใช้บทเรี ยนเลิ ร์นนิ่ งออบเจ็ค เพื่ อ ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภูมิปั ญญาท้องถิ่ นจังหวัด ชัยนาท จํานวน 4 เรื่ อง รวม
ทั้งหมด 5 ชัว่ โมง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน โดยคํานวณหาค่าเฉลี่ย X ส่ วน
เบี่ ยงเบ นมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ นั ย สํ า คั ญ ท างสถิ ติ ใช้ t-test (Dependent Samples Group) ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนที่ คณะผูว้ ิจยั สร้างขึ้น โดยคํานวณหาค่าเฉลี่ย X และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาบทเรี ยนเลิร์นนิ่งออบเจ็คเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท วิชาท้องถิ่น
ของเรา 1 รหัสวิชา ส21201 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 แบ่งเป็ น 4 เรื่ อง ได้แก่ 1) ประวัติเมืองชัยนาท 2) โบราณสถานเมือง
ชัยนาท 3) หลวงปู่ ศุข 4) สวนนกชัยนาท แต่ละเรื่ องมีกิจกรรมการเรี ยนซึ่ งประกอบด้วย กิ จกรรมระหว่างเรี ยนและ
นําเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบเลิร์นนิ่ งออบเจ็ค โดยการสร้างฉากสถานการณ์สมมติ ประกอบด้วย ข้อความ รู ปภาพ วีดีโอ
และภาพเคลื่ อนไหว มี ต ัวละครดําเนิ นเรื่ องเป็ นภาพการ์ ตู นแอนิ เมชั่น เสี ยงบรรยายประกอบเพื่ อเร้ าความสนใจ
ส่ งเสริ มให้มีการใช้สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ในห้องเรี ยนช่ วยสร้ างองค์ความรู ้ และประสบการณ์ ที่ มีส่ วนของคุ ณธรรม
จริ ยธรรมสอดแทรกผสมผสานระหว่างความรู ้สากลกับความรู ้ทอ้ งถิ่น แต่ละเรื่ องมีความสมบูรณ์ในตัว เป็ นอิสระจาก
กัน สามารถนําไปใช้ได้หลายโอกาส คณะผูว้ ิจยั ได้นาํ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าเผยแพร่ สู่ เยาวชน
รุ่ นหลังในรู ปแบบสื่ อมัลติ มีเดี ยเพื่อสร้างจิตสํานึ กให้ทุกคนร่ วมอนุรักษ์และหวงแหนภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้าง
ไว้ โดยมีแนวทางการนําเสนอแยกเป็ นส่ วนเนื้ อหา ส่ วนกิจกรรมระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ทุกส่ วนรวมอยูบ่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
1.1 ประวัติเมื องชัยนาท เป็ นจังหวัดที่ มีพ ฒ
ั นาการทางประวัติศาสตร์ ติดต่อกันมายาวนาน ในหลาย
พื้ นที่ มีร่ องรอยของแหล่ งชุ มชนโบราณก่ อนประวัติ ศาสตร์ และได้พ ัฒ นาตัวเองกระจายอยู่ตามลุ่ มนํ้าเจ้าพระยา
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ลุ่มนํ้าท่ าจี นและลุ่มนํ้าน้อย ชุ มชนดังกล่าวมี ความเป็ นปึ กแผ่น มัน่ คงเจริ ญขึ้ น และเสื่ อมลงตามเหตุปัจจัยแวดล้อม
ต่ าง ๆ แต่ ก็ ย ังรั กษาสื บเนื่ องเอกลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมของท้องถิ่ น ต่ อมาจนถึ งปั จจุ บัน โดยมี พ ัฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์แบ่งเป็ นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์
1.1.1 สมัยก่ อนประวัติ ศาสตร์ (Pre-historical Period) เป็ นช่ วงเวลาที่ ยงั ไม่ มีต ัวอักษรจดบันทึ ก
เรื่ องราวของสังคม นักโบราณคดีศึกษาจากซากพิมพ์ดึกดําบรรพ์หรื อพิมพ์หิน โบราณสถาน โบราณวัตถุ โครงกระดูก
สิ่ งของเครื่ องใช้ ภาพวาดตามผนังหรื อบนสิ่ งของต่าง ๆ แบ่ งเป็ นยุคหิ นและยุคโลหะ จังหวัดชัยนาทมีร่องรอยของ
แหล่งชุมชนโบราณกระจายอยูต่ ามการเปลี่ยนเส้นทาง ไหลผ่านของแม่น้ าํ
1.1.2 สมัยประวัติศาสตร์ (Historical Period) เป็ นช่ วงเวลาที่ มีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรบอก
เล่าเรื่ องราวของสังคมนั้น ๆ ซึ่ งจังหวัดชัยนาทมี พฒั นาการมายาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยลพบุรี สมัยสุ โขทัย
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งในแต่ละยุคสมัย มีหลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ
บทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็ค เรื่ อง ประวัติเมืองชัยนาท ได้รวบรวมเนื้ อหาจากเอกสารตํารา สถานที่
แหล่ งซึ่ งได้บ ันทึ กเรื่ องราวข้อมูลทางประวัติ ศาสตร์ รวมทั้งพิ พิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ ชัยนาทมุ นี ซึ่ งได้จดั แสดง
เรื่ องราวทางโบราณคดีโบราณวัตถุ โบราณสถาน ที่บ่งบอกถึงพัฒนาการยุคสมัยในประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยให้
มีความกะทัดรัดเนื้อหาสาระสําคัญที่สมบูรณ์ครบถ้วนง่ายต่อการเรี ยนรู ้สาํ หรับกลุ่มเยาวชนหรื อนักเรี ยนสามารถศึกษา
จนเกิ ดองค์ความรู ้ ความเข้าใจที่ ถูกต้องชัดเจน นําเสนอในรู ปแบบผสมผสาน ข้อความ การ์ ตูนแอนิ เมชั่น ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงบรรยายพร้อมทั้งจัดทําเป็ นวีดีโอสอดแทรกในส่ วนที่มีเนื้อหาซับซ้อนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น
1.2 โบราณสถานเมื องชัยนาท คณะผูว้ ิ จยั ได้เลื อกนําเสนอตัวอย่างแหล่ งการเรี ยนรู ้ สถาปั ตยกรรม
สถานที่ซ่ ึ งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์กบั ชาวจังหวัดชัยนาท นักเรี ยนหรื อเยาวชนควรได้ศึกษา ความคิด ความเชื่ อ
หรื อหลักการที่เป็ นองค์ความรู ้โดยเกิดจากการสัง่ สมสื บทอดสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และศาสนาตามยุคสมัยที่แตกต่างกันไป ดังนี้
1.2.1 วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตั้งอยู่บริ เวณปากคลองมะขามเฒ่า บรรจบกับแม่น้ าํ เจ้าพระยา อําเภอ
วัดสิ งห์ จังหวัดชัยนาท สร้างเมื่อประมาณ พุทธศักราช 2434 โดยหลวงปู่ ศุข มีทศั นี ยภาพสวยงามน่ารื่ นรมย์และมี
ชื่ อเสี ยงมากเกี่ ยวกับความศักดิ์ สิ ทธิ์ ของหลวงปู่ ศุ ข แม้ท่ านจะมรณภาพไปนานแล้ว ชื่ อเสี ยงทางเวทมนต์คาถา
เครื่ องรางก็ย งั คงเป็ นที่ นิ ยมเลื่ อมใสสั กการะบู ชาของผูค้ นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมี สิ่ งที่ น่ าสนใจโบราณสถาน
โบราณวัตถุที่สาํ คัญ
1.2.2 วัดธรรมามูล ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล เป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิ ดวรวิหาร เป็ นวัด
เก่ าแก่ สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น ชาวบ้านถื อว่าวัดนี้ เป็ นวัดเก่ าแก่ คู่ บ ้านคู่ เมื องและเป็ นที่ ประดิ ษฐานหลวงพ่ อ
ธรรมจักรซึ่ งเป็ นที่เคารพศรัทธาของชาวชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง มีทศั นี ยภาพอันงดงาม น่ารื่ นรมย์เนื่องจากตั้งอยู่
บนไหล่เขา ริ มฝั่ งแม่น้ าํ เจ้าพระยา นับตั้งแต่อดี ต เมื่ อพระมหากษัตริ ยห์ รื อเจ้านายเสด็จพระราชดําเนิ นมายังจังหวัด
ชัยนาทก็มกั จะเสด็จมาที่ วดั แห่ งนี้ เสมอ มีการสร้างบันไดเป็ นทางขึ้นยอดเขารวม 565 ขั้น แบ่งตามสภาพพื้นที่ ไหล่
เขาเป็ น 4 ชั้น สิ่ งสําคัญภายในวัด ประกอบด้วย พระวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรู ปยืนบนฐานบัวก่ออิฐ ถือปูน ปาง
ห้ามญาติ พระหัตถ์ขวายกขึ้ นเสมออก ในฝ่ าพระหัตถ์มีรูปธรรมจักร เรี ยกกันว่า “หลวงพ่ อธรรมจักร” ชาวบ้าน
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เคารพนับถื อเป็ นพระพุ ทธรู ปศักดิ์ สิ ทธิ์ คู่บ ้านคู่เมื อง มี รัศมี เป็ นเปลวแต่ พระพักตร์ เหลี่ ยมมี ลายพระศก มี รูปพระ
ธรรมจักรปรากฏอยูก่ ลางฝ่ ามือเบื้องขวา แปลกกว่าพระพุทธรู ปทัว่ ไป
1.2.3 พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ ชยั นาทมุนี กรมศิ ลปากรได้จดั สร้างขึ้ นตั้งอยู่ใกล้กบั วัดพระบรม
ธาตุ วรวิ หารเพื่ อจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิ ลปวัตถุ ซึ่ งพระชัยนาทมุ นี (นวม สุ ทตฺ ตเถระ) มอบให้ อี กทั้งจัดแสดง
เรื่ องราวทางโบราณคดีเกี่ยวกับเมืองชัยนาทและบริ เวณใกล้เคียงตามประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ
1.2.4 วัดบรมธาตุ วรวิหาร เดิ มเป็ นวัดราษฎร์ ชื่อว่า วัดพระบรมธาตุ หรื อ วัดพระธาตุ หรื อวัดหัว
เมื อง ได้รั บพระราชทานวิสุ งคามสี มาครั้ งหลังสุ ดเมื่ อ พุ ทธศักราช 2410 เลื่ อนเป็ นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิ ด
วรวิ หารและพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั วภู มิ พ ลอดุ ลยเดชพระราชทานนามใหม่ ว่ า วัด พระบรมธาตุ วรวิ ห าร
สั นนิ ษ ฐานว่ าสร้ างมาตั้งแต่ ส มัยอยุธยาตอนต้น มี ปู ชนี ยสถานสํ าคัญ คื อ เจดี ย ์พ ระบรมธาตุ ที่ บรรจุ พ ระบรม
สารี ริกธาตุ และพระอุ โบสถซึ่ งใช้เป็ นสถานที่ ประกอบพิ ธี เสกทํานํ้าศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ต ักจากสถานที่ อนั เป็ นมงคลใน
จังหวัดชัยนาท อ่ างนํ้ามนต์ในกรุ ใต้พระประธาน ในพระวิ หารหน้าองค์เจดี ยพ์ ระธาตุ กรมศิ ลปากรประกาศขึ้ น
ทะเบียนเป็ นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา
1.2.5 วัดมหาธาตุ เดิ มเรี ยกว่า วัดหัวเมือง หรื อวัดศี รษะเมือง ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ าํ น้อยภายในเมื อง
โบราณแพรกศรี ราชาหรื อเมื อ งสรรค์ วัด มหาธาตุ เป็ นวัดสําคัญ กลางเมื อง คู่ บ้านคู่ เมื องแพรกหรื อเมื องสรรค์
บริ เวณด้านหน้าของวัดยังคงเรี ยกต่อ ๆ กันมาว่า หน้าพระลาน สร้างขึ้นสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทแห่ งกรุ งสุ โขทัย
และสมเด็จพระรามาธิ บดี ที่ 1 พระเจ้าอู่ทองแห่ งกรุ งศรี อยุธยา ปั จจุบนั ยังคงเป็ นศูนย์รวมใจของชาวอําเภอสรรคบุรี
และเป็ นความภาคภูมิใจของชาวอําเภอสรรคบุรี เนื่ องจากมีหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ ที่บ่งชี้ ว่าวัด
มหาธาตุ น้ ี เป็ นวัดที่ กษัตริ ยท์ รงสร้าง เมื่ อ พุทธศักราช 2444 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสวัดนี้ ทรงมี ลายพระหัตถ์
บันทึ กไว้ “วัดมหาธาตุตั้งอยู่ในตําบลบ้ านที่ เรี ยกว่ า บ้ านพระลาน อั นเป็ นที่ ตั้ งวังเจ้ า ผู้ครองเมื องอยู่ใจกลางย่ าน
ระหว่ างคูเมืองทั้งสองด้ าน...”
1.2.6 วัดพระแก้ว ตั้งอยูอ่ าํ เภอสรรคบุรี สันนิ ษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนการสร้างกรุ งศรี อยุธยาเล็กน้อย
ต่อเนื่องมาจนอยุธยาตอนต้น ผูส้ ร้างชื่อ “ป้ าแก้ว” เป็ นที่ประดิษฐานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสําคัญ
บทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็ค เรื่ อง โบราณสถานเมืองชัยนาท ออกแบบสร้างฉากการแสดง แบ่งเป็ น
เมนู เนื้ อหาโบราณสถาน 6 แห่ ง ได้แก่ วัดบรมธาตุวรวิหาร วัดธรรมามูล วัดพระแก้ว พิ พิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ
ชัยนาทมุนี วัดมหาธาตุ และวัดปากคลองมะขามเฒ่ า ผูเ้ รี ยนมีโอกาสตัดสิ นใจเลือกเรี ยนอย่างอิสระ นําเสนอเป็ น
วีดีโอ ภาพ เสี ยงบรรยายและดนตรี ประกอบ นักเรี ยนได้สังเกตเรี ยนรู ้จาก มโนภาพเสมือนจริ งเกิดความรู ้ความ
เข้าใจและสร้างความตระหนักในคุณค่า ปลูกฝั งให้เยาวชนเกิ ดความรักและหวงแหนในคุ ณค่าและเอกลักษณ์ ที่
บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้และยึดเหนี่ยวต่อไป
1.3 หลวงปู่ ศุข หรื อพระครู วิมลคุณากร พระเกจิ อาจารย์ชื่อดังเป็ นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัด
ชัยนาทและชาวไทยทัว่ ประเทศ เป็ นผูท้ รงวิทยาคุณมีชื่อเสี ยงเกี ยรติ คุณทางไสยศาสตร์ อิทธิ ปาฎิ หาริ ยส์ ู งส่ งใน
ทุก ๆ ด้าน มีเมตตามหานิ ยมสู ง ได้ถึงแก่กาลมรณภาพเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2466 ด้วยโรคชรา สิ ริ
อายุ 76 ปี ท่านล่วงลับไปแล้ว แต่อนุสรณ์และพลังญาณแห่ งความศักดิ์สิทธิ์ ของท่านยังคงอยู่เพื่อให้ผมู ้ ีศรัทธาได้
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รําลึกนึ กถึงและยึดเหนี่ ยวเป็ นที่ พ่ ึงอีกนานแสนนาน บทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็คได้จาํ ลองสถานการณ์ต้ งั แต่วยั เด็ก
ชี วิตครอบครัวและอุปสมบทที่ วดั โพธิ์ ทองล่าง ท่ านตั้งมัน่ ว่าจะอยู่ในเพศบรรพชิ ตตลอดมา ได้เล่าเรี ยนทั้งการ
เขียนและการอ่านภาษาขอม รวมทั้งวิชาไสยศาสตร์ จากอาจารย์เชย จันทศิริ และออกธุ ดงค์ไปหาความรู ้ดา้ นไสย
ศาสตร์เพิ่มเติม จนกระทัง่ ได้ธุดงค์ผา่ นมาทางจังหวัดชัยนาทมารดาจึงนิ มนต์ให้จาํ พรรษาที่วดั ปากคลองมะขามเฒ่า
เรื่ อยมา และด้วยวัตรปฏิบตั ิที่น่าเลื่อมใสและความสามารถในวิชาอาคมที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ ของท่านทําให้ชื่อเสี ยง
ของท่านเลื่องลือ มีพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสมาฝากตัวเป็ นลูกศิษย์ท่านจํานวนมาก ลูกศิษย์คนสําคัญและถูกบันทึก
เป็ นประวัติศาสตร์ ของชาวชัยนาท คือ พลเรื อเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์บทเรี ยนเรื่ องนี้
ออกแบบเป็ นภาพการ์ ตูนสร้างฉากการแสดงสถานการณ์ จาํ ลอง เสี ยงบรรยายและดนตรี ประกอบเร้าความสนใจ
เป็ นบรรยากาศ ของนักเรี ยนสนทนากันดําเนิ นเรื่ องตั้งแต่วยั เด็ก ชี วิตครอบครัว อุปสมบท ความสามารถในวิชา
อาคมที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และคุณงามความดีที่ทาํ ให้จงั หวัดชัยนาทเป็ นที่รู้จกั และถูกกล่าวถึงทัว่ ประเทศ
1.4 สวนนกชัยนาท ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็ นความ
ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดชัยนาท นายกุศล ศานติธรรม ดํารงตําแหน่งเป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท ได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
สร้างขึ้นเมื่อต้นปี พุทธศักราช 2526 บนพื้นที่ 50 ไร่ บริ เวณที่ดินสาธารณประโยชน์เชิ งเขาพลอง นักท่องเที่ยวได้มี
โอกาสสัมผัสธรรมชาติและสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด นก ไข่นก ปลา ภายในสวนนกประกอบด้วยกรงนกที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกแหล่งเรี ยนรู ้ทางธรรมชาติจงั หวัดชัยนาทเป็ นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรี ยนรู ้ทาง
ประวัติศาสตร์ ต้ งั อยู่บริ เวณภาคกลางตอนบน มีแม่น้ าํ หลายสายไหลผ่าน ทําให้เมืองนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ ภายใน
กรงนกมี พ ัน ธุ์ นกต่ างๆ ให้อ ยู่อ ย่างธรรมชาติ นอกจากนั้น ยังมี ก รงนกขนาดกลางและขนาดเล็กอี ก 63 กรง มี
สวนหย่อม สวนงู สวนกระต่าย สวนสัตว์ป่า มีศาลากลางนํ้า พิพิธภัณฑ์ ปลานํ้าจืดเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ พันธุ์ปลานํ้า
จืด พันธุ์ปลาตามธรรมชาติ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ พิพิธภัณฑ์ไข่นก (Egg Museum) เป็ นสถานที่ เก็บรวบรวม
และจัดแสดงไข่นกสายพันธุ์ต่างๆ ที่ หายากใกล้สูญพันธุ์ท้ งั ในและต่างประเทศเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ดา้ นวงจรชี วิต
ของนกและสัตว์ปีกชนิ ดต่างๆ อย่างครบวงจรแห่ งเดี ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ มีสถานที่ พกั ผ่อนนํ้าตกจําลอง
และวิหารหลวงปู่ ศุขประดิษฐานรู ปหล่อเหมือนของท่านเพื่อนักท่องเที่ยวได้สักการบูชา
บทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็ค เรื่ อง สวนนกชัยนาท ออกแบบโดยใช้เหตุการณ์สมมุติ เป็ นบรรยากาศของ
นักเรี ยนชวนเพื่ อนไปเที่ ยวสวนนกชัยนาท ดําเนิ นเรื่ องแนะนําผูค้ ิ ดริ เริ่ ม ความอุดมสมบูรณ์ จงั หวัดชัยนาทและ
ประวัติ ศาสตร์ มายาวนาน มี ชื่ อเสี ยงด้านหัต ถกรรม การจักสาน การปั้ น การทอ การทําเครื่ องเบญจรงค์ ฝี มื อ
ประณี ต รู ปแบบทันสมัย ราคาย่อมเยา มีตลาดทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยฝี มือของชาวบ้านกลุ่ม ต่าง ๆ
นําเสนอสถานที่ สําคัญภายในสวนนก ได้แก่ อาคารแสดงพันธุ์ปลา พิ พิธภัณฑ์ไข่นก นํ้าตกจําลอง กรงนกใหญ่
ที่สุดในเอเชีย สะพานแขวน แผนที่และปิ ดท้ายด้วยภาพนกนานาชนิด
2. ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนเลิ ร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภู มิปัญญาท้องถิ่ นจังหวัด
ชัยนาท วิชาท้องถิ่นของเรา 1 รหัสวิชา ส21201 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง 40 คน ตามเกณฑ์ 80/80
มีค่าประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 83.81/82.38 ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E 1 ) เท่ากับ 83.81 และค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของผลลัพธ์ (E 2 ) เท่ากับ 82.38 ค่า E 1 - E 2 = 1.43 อยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้
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3. การเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ย นของนัก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้บทเรี ยน
เลิร์นนิ่งออบเจ็คเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้
บทเรี ยนเลิร์นนิ่ ง ออบเจ็คเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท ด้านบรรยากาศการเรี ยนส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด สําหรับด้านสื่ อ
การเรี ย น และด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจ อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วยมาก ค่ าเฉลี่ ย รวม เท่ า กับ 4.39 และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.53 แสดงว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
อภิปรายผล
ผลการวิจยั การพัฒนาบทเรี ยนเลิ ร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภู มิปั ญญาท้องถิ่ นจังหวัดชัยนาท
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนชัยนาทพิทยาคม สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นเลิ ร์ น นิ่ งออบเจ็ค มี ค่ า เท่ า กับ 83.81/82.38 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ต้ ังไว้
เนื่ องจากบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็คที่คณะผูว้ ิจยั พัฒนาได้ใช้แนวทางการผลิตบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็คที่ได้ผา่ นการ
สร้างและพัฒนาอย่างมีระบบและหลักการ โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนําไปทดลองใช้
และการประเมินและปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้บทเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการ
ออกแบบสร้างเนื้อหาสมบูรณ์ในตัวเป็ นอิสระจากกันสามารถนําไปใช้ซ้ าํ ได้หลายโอกาส สร้างตัวละครเป็ นการ์ตูน
แอนิ เมชั่นดําเนิ น เรื่ องนําเสนอเป็ นภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว วีดี ทศั น์ ข้อความและเสี ยงบรรยายประกอบนํามา
ผสมผสานเป็ นสื่ อ ดิ จิต ัลที่ มีลกั ษณะเฉพาะคื อ เป็ นสื่ อประสม เพื่ อกระตุ ้นความสนใจ อี กทั้งคณะผูว้ ิ จยั ได้นํา
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านเนื้ อหาและนําข้อบกพร่ องที่ เกิ ดขึ้ นขณะที่ ทาํ การทดลอง มาปรั บปรุ งและ
พัฒนา ซึ่ งการพัฒนาดําเนิ นไปที ละขั้นอย่างเป็ นระบบ ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุมการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตอบสนอง
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนได้อย่างลงตัว ผูเ้ รี ยนมีปฏิ สัมพันธ์กบั บทเรี ยนหรื อสื่ อการสอนด้วยตนเอง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ทาํ ให้
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในเนื้ อหามากยิ่งขึ้นทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของคนึง พันธุ์โท (2554, น.55-58) ซึ่ งพบว่า เลิร์นนิ่งออบเจ็ค เรื่ องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น มีประสิ ทธิ ภาพ
84.10/85.51 เป็ นไปตามเกณฑ์ ซึ่ งมี การออกแบบและพัฒ นาอย่า งเป็ นระบบตามหลักการเจนเนอริ ก โมเดล
(Generic Model) มีการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช้และการประเมินผล ได้สร้างสื่ อการเรี ยนที่
เน้นลักษณะของการจําลอง มีรูปแบบที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้มีความหมายนักเรี ยนเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจกรรม ปฏิบตั ิได้ตาม
ความต้องการและกลับมาทบทวนบทเรี ยนและปฏิบตั ิ ตามกิจกรรมเพื่อตรวจสอบผลการทํางานใหม่ได้จนกว่าจะ
เข้าใจในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ อีกทั้งรู ปแบบการนําเสนอส่ วนนําเร้าความสนใจให้นกั เรี ยนสนใจตื่นเต้นและมีเงื่อนไขการ
เรี ย นที่ ก ระตุ ้น ให้เรี ย นรู ้ กับ สื่ อมากขึ้ น ส่ วนเนื้ อ หานําเสนอสิ่ งที่ นัก เรี ย นไปมี โ อกาสได้สั มผัส และทราบถึ ง
กระบวนการทํางานได้นาํ ข้อความ ตัวอักษร ภาพนิ่ ง ภาพกราฟิ ก ภาคเคลื่อนไหว ด้วยการจําลองสถานการณ์ เพื่อ
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ดึ งดูด ความสนใจและกระตุ ้นผูเ้ รี ยนให้เกิ ด ความต้อ งการที่ จะเรี ยนรู ้ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนนึ กภาพ หรื อ
วิเคราะห์ภาพในการคิ ดหาคําตอบหรื อคิ ดหากระบวนการที่ได้จากภาพที่ ปรากฏ และเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การทํากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่น่าสนใจด้วยการทดลองใช้กลยุทธ์ในการนําเสนอเนื้ อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คณะผูว้ ิจยั ได้นาํ
เหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นในอดีตซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าเผยแพร่ สู่ เยาวชนรุ่ นหลังในรู ปแบบสื่ อมัลติ มีเดียเพื่อสร้างจิตสํานึ กให้
ทุกคนร่ วมอนุ รักษ์และหวงแหนภูมิปัญญาที่ บรรพบุ รุษได้สร้างไว้ โดยมี แนวทางการนําเสนอแยกเป็ นส่ วนเนื้ อหา
ส่ วนกิจกรรมระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทุกส่ วนรวมอยูบ่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
กล่าวคื อ คณะผูว้ ิจยั มุ่งออกแบบเพื่อให้ผูเ้ รี ยนบรรลุผลการเรี ยนรู ้คาดหวังสอดคล้องกับธรรมชาติ การเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน มีกระบวนการรับรู ้ที่เกิ ดจากการเรี ยนรู ้โดยภาพประกอบที่ เสมื อนเหตุการณ์ จริ ง ผูเ้ รี ยนมีความสุ ขในการ
เรี ยนรู ้อีกทั้งบรรยากาศการเรี ยนที่ รื่นรมย์สนุ กสนาน เหมาะกับวัย ความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้เป็ น
อย่างดี ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้สอดคล้องตรงตามจุดประสงค์ของกิจกรรม ผูส้ อนเป็ นผูช้ ่วย ผูค้ วบคุมตรวจสอบ
ติ ด ตามการเรี ย นของผูเ้ รี ยน และเตรี ยมความพร้ อ มทรั พ ยากรสนับ สนุ น อํานวยความสะดวกในการใช้งานมี
ประโยชน์ต่อการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนสามารถมองเห็นได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยเก็บคะแนนเป็ นระยะ
ตามจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ในบทเรี ย น เมื่ อ ไม่ เข้าใจสามารถย้อ นกลับ มาศึ กษาได้บ่ อ ยครั้ งตามต้อ งการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พร ปั ญญาปา (2554, น.71-73) กับนฤมล เทพนวล และ รุ จโรจน์ แก้วอุไร (2557,
น.206-219) การสร้างเลิร์นนิ่ งออบเจ็ค เรื่ อง การเกิ ดภาพจากกระจกและเลนส์ พบว่าการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้เลิ ร์นนิ่ งออบเจ็ค หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ .05 การออกแบบเลิร์นนิ่งออบเจ็คผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองมีความยืดหยุ่นในเรื่ องเวลาและควบคุม
การเรี ยนทบทวนเนื้อหากิจกรรมได้ดว้ ยตนเอง
3. นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็คเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.39 ผูเ้ รี ยนมีกิจกรรมปฏิบตั ิระหว่างเรี ยนไม่เป็ นเพียง
แค่ผรู ้ ับข้อมูลที่นาํ เสนอให้เท่านั้น ทําให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้เป็ นการส่ งเสริ มให้มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ในห้องเรี ยน
ช่วยสร้างองค์ความรู ้และประสบการณ์ที่มีส่วนของคุณธรรม จริ ยธรรมสอดแทรกผสมผสานระหว่างความรู ้สากลกับ
ความรู ้ทอ้ งถิ่นเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ทางการศึกษา นักเรี ยนได้สังเกตเรี ยนรู ้จากสถานการณ์หลากหลายทําให้เกิดความ
เข้าใจอย่างลึ กซึ้ ง นักเรี ยนมี อิสระในการตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนในเนื้ อหาเรื่ องใดก่ อนก็ได้และสามารถเรี ยนซํ้าได้
บ่อยครั้ง ตามต้องการไม่จาํ กัดทั้งเวลาและสถานที่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกรรณิ การ์ อุดถา (2553, น.91-93) และ
ภัค คิ ณี จัยพงศ์ , รุ จโรจน์ แก้วอุ ไร และวิ ว ฒ
ั น์ มี สุ วรรณ์ (2555, น.137-148) ได้วิ จัยการพัฒ นาเลิ ร์ นนิ่ งออบเจ็ ค
(Learning Object) เรื่ อง เทคโนโลยีการสื่ อสาร สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 พบว่าการศึ กษาความพึ งพอใจ
ของนักเรี ยนที่ มีต่อบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็ค โดยรวมอยู่ในระดับความพึ งพอใจมากที่ สุด เนื่ องจากบทเรี ยนดังกล่าว
เป็ นสื่ อที่ ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนได้เป็ นผูล้ งมือปฏิ บตั ิดว้ ยตนเองมีการส่ งเสริ มการเรี ยนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนเต็มตามศักยภาพ
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สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเรี ยนรู ้ได้มากกว่าตําราเรี ยนหรื อศึกษาเนื้ อหาล่วงหน้าก่อนเรี ยนในชั้นเรี ยน
มีภาพเสี ยงบรรยายประกอบรู ้สึกเพลิดเพลินกับบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็ค
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 การออกแบบบทเรี ยนเลิร์นนิ่งออบเจ็คควรคํานึ งถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการเรี ยนการสอนและความ
แตกต่างด้านการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เน้นและจัดกิจกรรมหลากหลายให้ผเู ้ รี ยนมีการโต้ตอบปฏิสมั พันธ์กบั บทเรี ยนให้
มากขึ้น
1.2 ผูส้ อนอธิ บายและแนะนําให้นกั เรี ยนรู ้จกั บทเรี ยนเลิร์นนิ่งออบเจ็ค ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อตกลง
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการใช้บทเรี ยนเลิร์นนิ่งออบเจ็ค สอนร่ วมกับเทคนิ คการสอนอื่น ๆ และศึกษาตัวแปรอื่น ๆ
เพิ่มเติม เช่น ความคงทนในการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
2.2 ควรนําบทเรี ยนเลิร์นนิ่ งออบเจ็คไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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