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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การใชชุดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่อง การวัด  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 
 

ผูเขียน นายทศพร  ณ เชียงใหม 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
 รองศาสตราจารยวณีา วโรตมะวิชญ ประธานกรรมการ 
 อาจารยสุทธิรา แกวมณ ี กรรมการ 

 
บทคัดยอ 

 
                การศึกษาคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบ
ศูนยการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองการวัด  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน และศึกษา
พฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนโดยใชชุดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน กลุมเปาหมาย
ที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบาน
ดอยคํา  อําเภอฮอด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5  จํานวน 19 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษาประกอบดวยชุดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน จํานวน 3 ชุดแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 40 ขอ  และแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียน
ดวยชุดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยรอยละเพื่อเทียบกับ
เกณฑรอยละ 60 และจัดหมวดหมูพฤติกรรม นําเสนอขอมูลดวยตารางประกอบคําบรรยาย และ
สรุปเปนการบรรยายความ           
                ผลการศึกษาพบวา 
                1.  ไดชุดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่อง การวัด จํานวน 3 ชุด ชุดละ 4 ศูนย
การเรียน ใชเวลาเรียนทั้งสิ้น จํานวน 6 ชั่วโมง   
                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนดวยชุดการเรียนการสอนแบบ
ศูนยการเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยรอยละ 62.76  ซ่ึงผานเกณฑที่ตั้งไว                      
                3.  พฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียนดวยชุดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน 
พบวา  นักเรียนสวนใหญมีความรวมมือ สนใจในกิจกรรมและการเรียนการสอน ปฏิบัติตาม
บัตรกิจกรรม  แสดงความคิดเห็น อาสาสมัครทํากิจกรรม และใหความชวยเหลือเพื่อน นักเรียน
มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากบัตรกิจกรรมตางๆไดสําเร็จตามเวลา และ
มีความรับผิดชอบในการเก็บสื่อและอุปกรณตางๆ  
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ABSTRACT 
 
              The objectives of this independent study were to develop Prathom Suksa 4 learning 
center packages entitled Measurement, to study  the learning achievement of the students after 
learning through learning center packages and to study the behaviors of the students who 
studied with learning center packages. The target group in this study was 19 Prathom Suksa 4 
students who were in second semester of academic year 2005, Baan Doikham School, Hod 
District under the Office of Chiang Mai Education Area 5. The tools in this study consisted of 
3 learning center packages, 40 items of test, and an observation form of the students’ 
behaviors. The data were analyzed by using percentage to compare with 60 percent criterion 
and grouping information and reported in tables with description and narrative conclusion. 

The findings were as following 
              1. The learning center packages in Mathematics entitled measurement consisted of          
3  packages, 4  learning  centers  in  each.   It  took  6  hours  for  studying. 

       2. The students’ learning achievement after learning through the packages were 
62.76  percent,  which  passed  the  set  criteria.            
               3. The students’ behaviors while learning through learning center packages showed 
the students’ cooperation. Additionally, the students were much interested in learning and 
teaching activities, following activity cards, sharing their opinion, volunteering to join the 
activities, and assisting their classmates. They were also responsible for assignments from the 
activity card, able to complete in time, and able to keep in the order of the equipments or 
learning materials.   


