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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  
เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

the development of academic achievement with supplementary reading 
book the title of Economic of interest of Mathayomsuksa 2 students. 

 
อัษฎาวุฒ ิ ปัดมะลิด1   อภิชา  แดงจ ารูญ2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับการสอนแบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) โดยการจับฉลาก ได้มาจ านวน 2 
ห้องเรียน รวม 72 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 เล่ม (2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ จ านวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 (3) แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผนการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่นและ
ค่าสถิติที่ t–test (Independent samples) ค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล  

ผลการวิจัยพบว่า  
(1) ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่า

ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.13/82.08   
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
ค าส าคัญ : หนังสืออ่านเพิ่มเติม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 
 
ABSTRACT 
            The purpose of this research were to (1 )  to establish and find the effectiveness of the 
interresting supplementary reading book on interesting economics book for mathayom suksa two 
students with efficiency according to the criteria 80/80 (2) to compare the academic achievement in 
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social studies on  Interesting Economics book for Mathayomsuksa 2  Students by using Additional 
supplementary reading book with Normal Teaching.   
             In this research, the students were Mathayom Suksa 2  from Suankularb Wittayalai School, 
Semester 2 , in the academic year 2019 , using a simple sampling method by drawing lots, 2 classes 
into an experimental group taught by using supplementary reading book and a control group, 36 
students, Tools used in the study are (1 )  5  additional reading books on Economics to Know (2) 40 
achievement test the learning achievement on economics achievement tests with multiple choice 4 
(3) Learning Management plans using 5 books to read on Economics with Knowledge for a total of 10 
hours statistics options used in the analysis  Data include percentage, mean , standard deviation, 
consistency index , and hypothesis testing using t-test for independent sample 
                The results of the study are as follows: (1) supplementary reading book more on 
Economics for students.  Mathayomsuksa 2 has an efficiency equal to 80.13/82 .08 which is higher 
than the specified criteria 80/80 (2)  the academic achievement of students taught by supplementary 
reading book more  Economics of knowledge is higher than those taught by normal methods with 
statistical significance at the level of.  05 
Keywords : supplementary reading book, academic achievement, Economic interest 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
ต้องพัฒนาข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ ทรัพยากรมนุษย์เป็น
ปัจจัยที่ต้องขับเคลื่อนซึ่งส าคัญส าหรับการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก  20 ปีข้างหน้า รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึง
เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง  ๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมีเป้าหมายมุ่งเน้นในการพัฒนาและที่ส าคัญก็เพื่อ
พัฒนายกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และมี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านรวมถึงมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การ
ด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู ่

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อน าไป
ก าหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาประเด็นส าคัญคือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) ลดความเหลื่อม
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ล้ าทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ และยังมีหลักการให้เป็นไป 3 อย่าง ดังนี้ 1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนบทบาทครู และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณา
การที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิดทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตน
ได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลาย
ช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตการเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาท
จาก “ครูสอน” เป็น“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และ
วิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้านทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีการก าหนดเนื้อหาสาระเศรษฐศาสตร์ที่มีค่อนข้างมากและนักเรียนขาดความน่าสนใจในเนื้อหา รวมถึงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนมักจะเน้นการสอนที่เน้นการท่องจ า  ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายและไม่เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน นักเรียนไม่สนใจการเรียน และอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ ครูเน้นการสอนเนื้อหาจากหนังสือเรียนเป็น
ส าคัญ ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน หรือครูเน้นการ
ท่องจ าไม่มีการปฏิบัติจริง 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นนวัตกรรมการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งเหมาะที่จะน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน
เพราะหนังสืออ่านเพิ่มเติมช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมแก่วัยและความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล  การใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมเป็นสื่อที่มีคุณค่าและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลายทักษะทั้งการอ่าน การเขียน ความคิด คุณธรรม 
จริยธรรม สติปัญญา อารมณ์ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  หาก
เด็กรักการอ่าน สามารถอ่านได้อย่างแตกฉานก็เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่นได้อีกและสร้างนิสัยถาวรให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและน าไปสู่การแสวงหาความรู้น าชีวิตสู่ความส าเร็จช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด และพัฒนา
ความคิดรวบยอดที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตช่วยให้เกิดนิสัยรักการอ่านหนังสือที่มีประโยชน์  รู้จักแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ยังช่วยให้รู้จักหาความเพลิดเพลิน ปลูกฝังให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยให้นักเรียนมี
อิสระในการเลือกอ่านหนังสือตามความสามารถของตน  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในรายวิชาดังกล่าว  จึงพบว่าหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่เหมาะสมจะน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพราะหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น และจากงานวิจัยของ งานวิจัยของสม
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ดี ฝูงพิลา (2555 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเมืองคนดี โคกศรีสุพรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับการสอนแบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่เรียนโดยใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ วิชาสังคมศึกษา สูงกว่าที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 144 คน 
    2. กลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Sampling) โดยการจับฉลาก จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 72 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204 จ านวน 36 คน และกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 201 จ านวน 36 คน 

  2.2 กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ โดยการสุ่ม
อย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 42 คน 
      2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์
น่ารู้ แบบรายบุคคล จ านวน 3 คน โดยเป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาเก่ง 1 คน ปานกลาง  
1 คน อ่อน 1 คน  
      2.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์
น่ารู้ แบบกลุ่มย่อยจ านวน 9 คน โดยเป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาเก่ง 3 คน ปานกลาง  
3 คน อ่อน 3 คน  

2.2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์
น่ารู้ แบบภาคสนาม จ านวน 30 คน โดยเป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาเก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน อ่อน 10 คน  

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ และการสอนแบบปกติ 
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   ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 
          4. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

    เนื้อหาที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยก าหนดเนื้อหาให้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการก าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 1 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 2 เรื่อง การจัดการเงินออม 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 3 เรื่อง การหารายได้จากการลงทุน 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 5 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

5. เครื่องมือการวิจัย 
   1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาเรียน 10 

ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาออกเป็น จ านวน 5 เรื่อง 
   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจ านวน 1 ฉบับ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบปรนัย 4  ตัวเลือก มีจ านวน 40 ข้อ  
   3. แผนการจัดการเรียนรู้ก าหนดเนื้อหาเป็น 5  แผนการเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง 

ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 10 ชั่วโมง 
   6. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

    ระยะเวลาด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ในชั่วโมงเรียนรายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส22104 จ านวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 
10 ชั่วโมง สอนในเวลาเรียนปกติโดยผู้วิจัยด าเนินการสอนเอง  
          7. ประโยชน์ที่ได้รับ 

   1. สถานศึกษาได้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน ได้สอดคล้องตามวัย วุฒิภาวะ ความพร้อมและศักยภาพการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนานักเรียนได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

   3. ครูผู้สอนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม มี
ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาสื่ อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ 

ขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นตอนการหาคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ด าเนินการดังนี้ 
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1. น าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้อง ( IOC) และประเมินคุณภาพของ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากแบบสอบถามประมาณค่า 5 
ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวม พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.86) 
2. น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาคุณภาพของความเหมาะสมของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง 

เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 5 เล่ม โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 
โดยอยู่ในระดับมาก แสดงว่ามีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนได้  

3. น าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ไปทดลองหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยการทดลองดังนี้ 

   3.1 แบบรายบุคคล โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
เป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน อ่อน 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน หลังเรียนจบให้ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน แล้วน าผลมาหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

   3.2 แบบกลุ่มย่อย โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็น
นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน อ่อน 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน (โดยไม่ซ้ ากับข้อ 1.1 ) หลังเรียน
จบให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน แล้วน าผลมาหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 

   3.3 แบบภาคสนาม โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มา
หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็น
นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาเก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน อ่อน 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน  (โดยไม่ซ้ ากับข้อ 1.1 และ 
1.2) หลังเรียนจบให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน แล้วน าผลมาหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนการสร้างและหา
ประสิทธิภาพดังนี้  

   2.1 วิเคราะห์เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านต่างๆให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านต่างๆที่ตั้งไว้ และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดย
ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม จ านวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 

   2.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินความเหมาะสมที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาและเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม จ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมเชิงเนื้อหา 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้โดยแบบประเมินดังกล่าวเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ของลิเคิรท (Likert) ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสม จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  พบว่า

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  

=4.88, M=0.17) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด ( x  =4.68, M=0.49)  
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   2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และน าไป
ทดลองกับกลุ่มทดลอง 

3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ผู้วิจัยได้จัดท าข้อสอบ จ านวน 
60 ข้อ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประเมินดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ มีข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.67-1.00 จ านวน 57 ข้อ จากนั้น น าข้อสอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 301 ท าแบบทดสอบเพื่อหาค่าความ
ยากง่าย พบว่ามีข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.27-0.72 จ านวน 47 ข้อ และผู้วิจัยได้คัดเลือกเป็นแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ จ านวน 40 ข้อ จากนั้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 303 ท าแบบทดสอบ และน ามาทดสอบหาค่าความ
เชื่อมั่นทั้งระบบ ได้ค่าความเชื่อมันทั้งระบบเท่ากับ 0.89 และเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่อการใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

   3.1 กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ วิชา สังคมศึกษา แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 

   3.2 ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 เล่ม ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน ใช้เวลา 
10 ชั่วโมง และการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ      

   3.3 กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 
กับการเรียนแบบปกติด้วยการทดสอบค่าสถิติ t-test (Independent Samples t-test) 
 
ผลการวิจัย 
ตาราง 1 ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้  

การทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนระหว่างเรียน(E1) 
คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

คะแนนทดสอบหลงัเรียน(E2) 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

ประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ E1/E2 
รายบุคคล 3 39.67 79.33 32.67 81.67 79.33/81.67 
กลุ่มย่อย 9 40.44 80.89 39.11 81.48 80.89/81.48 
ภาคสนาม 30 40.07 80.13 39.40 82.08 81.13/82.08   

 
 จากตารางที่ 1 สรุปผลการหาค่าประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 3 ขั้นตอน กล่าวคือ ในการหาประสิทธิภาพขั้นที่ 1 แบบรายบุคคล) จ านวน 3 คน มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.33/81.67  ขั้นที่ 2 (แบบกลุ่มย่อย) จ านวน 9 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.89/81.48 และ
ขั้นที่ 3 (แบบภาคสนาม) จ านวน 30 คน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.13/82.08  แสดงว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  

Group n x  S.D. t sig 
กลุ่มทดลอง 36 33.04 2.85 

2.993 .000* 
กลุ่มควบคุม 36 30.89 3.49 

*p ≤  .05 
 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

พบว่า คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองเท่ากับ ( x = 33.04, S.D.=2.85) คะแนนหลังเรียนของกลุ่มควบคุมเท่ากับ     

( x = 30.89, S.D.= 3.49) และ ค่า t-test = 2.99) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่
เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

สรุปผลการวิจัย ได้ว่า 
1. ประสิทธิภาพของหนังสือหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.13/82.08 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่านักเรียนที่สอนด้วยวิธีแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
การอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.13/82.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด โดยสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ว่าหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 เนื่องจากในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท าให้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมรีูปเล่ม โดยก าหนดขนาดรูปเล่มเป็น
ขนาด A5 ตามขนาดหนังสือการ์ตูนทั่วไปที่นักเรียนชอบอ่านและก าหนดหน้าต่อเล่มอยู่ที่ 20-40 หน้า มีขนาดตัวอักษร 
16 พ๊อยท์ พร้อมท้ังยังมีเคา้โครงเป็น story board เป็นลักษณะหนังสือการ์ตูนที่ท าให้มีความทันสมัยเป็นที่ชื่นชอบของ
นักเรียน รวมถึงองค์ประกอบของหน้าที่มีการออกแบบและจัดวางให้มีความเหมาะสมและลงตัวของหน้านั้นๆ ส่วน
เนื้อหาแต่ละเล่มมีเนื้อหาที่ไม่ชับซ้อนเข้าใจในบทเรียนได้ง่าย เกิดความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นดูจากพฤติกรรม
หรือความสนใจท าให้กระตุ้นการเรียนรู้ อยากจะอ่านเพิ่มเติม อยากศึกษามากกว่าหนังสือเรียนปกติเพราะครูก าหนดชื่อ
ตัวละครตามชื่อนักเรียนและลักษณะนิสัยของนักเรียนที่สะท้อนเป็นตัวละคร และสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ได้เป็นอย่างมาก ประกอบด้วยเรื่องราวที่ท าให้น่าติดตามที่มากกว่าในหนังเรียนก าหนดจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มที่ 1 
จนถึงเล่มที่ 5 และยังสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา และมีการใช้รูปภาพประกอบเล่าเรื่องตามตัวละครพูดคุย
กันเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความเข้าใจในเรื่องราวที่ตัวละครก าลังสนทนากันและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนที่ได้อ่าน
ในเนื้อหานั้นๆ ด้วย ยังท าให้เพิ่มความสามารถในการอ่านหนังสือของนักเรียนเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งการแสดงสีหน้าที่นักเรียน
อยากเรียนรู้ ค าพูดที่อยากจะเรียนโดยมีหนังสืออ่านเพิ่มเติมฉบับการ์ตูนที่สามารถได้อ่านในลักษณะเนื้อหา
เศรษฐศาสตร์จากที่เข้าใจง่ายเป็นความเข้าใจแบบรวบยอด สรุปใจความด้วย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
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ประจ าได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สารภี พงษ์พันธ์ (2556 : 81) ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ทั้ง 5 เล่ม มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.78/82.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 สามารถเข้าใจใน
เนื้อหาได้ง่าย การใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจนเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความถูกต้องตามหลัก
ภาษารวมถึงภาพประกอบที่น่าสนใจมีความสอดคล้องกับเนื้อหา และเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ แตกต่างกับวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด โดยสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เพราะหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมเป็นนวัตกรรมที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกรูปแบบตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดขึ้น และ
ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ ศึกษา ทบทวน ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนโดยไม่จ ากัดเวลาไม่จ ากัดสถานที่ด้วยและยังท าให้ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ได้อยู่เสมอ ทั้งนี้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมแต่ละเล่มยังมีหน้าปกที่สวยงามดึงดูดให้ผู้เรียนอยากเปิดอ่าน พร้อมทั้งเนื้อหาที่มีเรื่องราวให้น่า
ติดตามโดยเนื้อหาเรื่องราวของแต่ละเรื่องจะมีความสนุกสนาน เข้าใจง่าย ทั้งภาพและเนื้อหาเรื่องราวที่ตัวละครพูดคุย
กันท าให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น ยังได้น าเอาตัวอย่างในชีวิตประจ าวันสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริงมาเขียนเป็น
เรื่องราวให้ตรงตามเนื้อหาที่เรียนและเข้าประเด็นตามหลักสูตรแกนกลางก าหนดให้เรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา ศิรประภา จังพานิ. (2557). พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับการน าไปท าวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจที่จะน าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่จะใช้ในการเรียนการสอนควรจะศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมส าหรับเนื้อหาเศรษฐศาสตร์น่ารู้ ให้มีความเข้าใจใน
เนื้อหาอย่างแท้จริง จึงจะสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ครูผู้สอนควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับอ่อน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย และการให้ค าแนะน าอธิบายข้อตกลง
และวิธีการท ากิจกรรมพร้อมชี้แนะให้นักเรียนอย่างละเอียด รวมทั้งควรจัดเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมแต่ละเล่มให้ชัดเจน 
 3. ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนควรจัดให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ของการออกข้อสอบที่ดีโดยจะต้องค านึงถึงด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย สามารถวัดได้หลาย
ระดับตามการจ าแนกระดับความรู้ของ Bloom ทั้งด้านความเข้าใจ ความจ า การประยุกต์ การวิเคราะห ์การสังเคราะห์ 
และการประเมินหรือตีคุณค่าตลอดจนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ที่มีรายละเอียดในเนื้อหาสาระอื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ และในระดับชั้นอื่นๆ เช่น ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีพื้นฐาน  มีความ
สนใจ  และสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 2. ควรสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมในลักษณะรูปแบบอื่นๆ บ้าง เช่น หนังสือเพิ่มเติมรูปแบบสารคดี หนังสือ
เพิ่มเติมรูปแบบวารสาร เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ที่สนใจอยากศึกษาและมีความแปลกใหม่เกิดความสนใจ 
 3. ควรมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบของภาพ สี ตัวการ์ตูน โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ
โดยตรง เพื่อให้งานวิจัยในครั้งต่อไปมีมูลค่าที่สวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตยิุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. (พ.ศ. 2661-2580). ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ. (หน้า7-9). 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12.  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. พิมพค์รั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด.  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2547). ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ:  เซ็นจูรี่.    
ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2542).  พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).     
_______. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์ุมนุมสหกรณ์ 

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
สมด ีฝูงพิลา (2555). พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเมืองคนดีโคกศรีสุพรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. 

สารภี พงษ์พันธ์ (2556). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิมเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

โสภา ศิรประภา จังพานิ. (2557). พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1. หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร.   

http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2019/08/national-strategy-20yrs.pdf

