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บทคัดย่อ
ผลการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สัง คมศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ )
โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยนเรื่ อง เศรษฐศาสตร์กบั ชีวติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 2) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์กบั ชีวติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวนนักเรี ยน 36 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) รู ปแบบการศึกษาเชิงทดลอง
โดยใช้ One group (Pre test – Post test ) Control Design เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวติ ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 จานวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 18 ชัว่ โมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่ อง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวิตจานวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
เรื่ อง เศรษฐศาสตร์กบั ชีวติ สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ 1) ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 8 เล่ม มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 87.22/85.90 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั
ชีวติ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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Abstract
The learning achievement development results of social studies, religion, and culture department (subject matter 3, economics)
by using handout on economics and life for grade 5. The purposes were to 1) study the effectiveness of handout on economics and life that meet
the established efficiency criterion of 80/80, 2) compare the learning achievement on economics and life before and after using handout on
economics and life, and 3) study the satisfaction of students toward learning activities by using handout on economics and life for grade
5. The sample group was 36 students who were in grade 5/3 of Tessaban 3 Chumchon Watjantrawat School, Phetchaburi Municipality, Mueang
District, Phetchaburi Province, second semester, the academic year 2018 by using cluster random sampling. The experimental study model was
used in one group Pre-test – Post-test control design. The research instruments were 1) 8 handouts on economics and life for grade 5,
2) 18 hours lesson plans 3) 40 items of achievement test in economics and life, 4) the questionnaire for students' satisfaction with learning
activities by using the handout on economics and life. The statistics used in the study were percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The research results were as follows: 1) The efficiency of economics and life that meet the established efficiency criterion on
87.22 / 85.90, which was higher than the established efficiency criterion on 80/80. 2) Learning achievement of grade 5 students who were
teaching by using handout on economics and life after learning higher than before learning at the .01 level difference. 3) Grade 5 students
were satisfied with learning activities by using the handouts on economics and life was at the highest level.
Keywords : Learning Activities, Study Handouts, Economics and Life

บทนา
เศรษฐศาสตร์ เป็ นสาระการเรี ยนรู ้หนึ่งในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีขอบข่ายการเรี ยนรู ้ที่มีสาระหลัก
เป็ นความคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ ต่างnๆ หลายศาสตร์ คือเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม มุ่งให้มี
ความเข้าใจในเรื่ องสภาพต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นในโลกซึ่ งมีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตมนุ ษย์ เรื่ องของคุณภาพและราคาต้นทุนจึง
เป็ นปั จจัยของการผลิตที่ทาให้เกิดการแข่งขันขึ้น เพื่อให้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทิศทางการผลิตและพัฒนาคนของ
ประเทศทัว่ โลก [1] การจัดการเรี ยนรู ้ในสาระเศรษฐศาสตร์ มุ่งให้นกั เรี ยนได้เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากร ในการ
ผลิตและบริ โภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจ
ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิ จต่ าง ๆ ความสั ม พันธ์ ข องระบบเศรษฐกิ จ และความจ าเป็ นของการร่ วมมื อ กันทางเศรษฐกิ จ
ในสังคมโลกในด้านการเรี ยนรู ้จึงต้องให้นกั เรี ยนได้แสวงหาความรู ้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการแจกจ่าย และการ
บริ โภคสิ นค้า การบริ การอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลกตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อ การ
ตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจ มีความสามารถที่จะเลือก ประเมินคิดพิจารณาผลที่เกิดจากการเลือกและตัดสิ นใจอย่าง มีวิจารณญาณ [2]
การประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั งคมศึ กษาศาสนาและวัฒ นธรรม
ชั้นประศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2559 และปี การศึกษา 2560 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
72.44 และ 74.89 ตามลาดับ ซึ่ งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรี ยนกาหนดร้ อยละ 80 [3] ทั้งนี้ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ที่ผา่ นมายังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควรนั้น อาจเป็ นเพราะว่าการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มุ่งเน้นเนื้ อหาและความจามากกว่ากระบวนการ นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความรู ้และทักษะไม่เพียงพอ ขาดสื่ อที่
ใช้ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ตอบสนองความแตกต่ า งของนัก เรี ย น ซึ่ งวิชาเศรษฐศาสตร์ มุ่ ง ให้ม นุ ษ ย์มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็ นต่อการดารงชีวิต เพราะมนุษย์มีความต้องการและความจาเป็ นที่ไม่จากัด
ในขณะที่ตอ้ งดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมท่ามกลางทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด [4] การจัดการเรี ยนรู ้ในสาระเศรษฐศาสตร์ มุ่งให้นกั เรี ยน
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ได้เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริ โภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยูจ่ ากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
คุม้ ค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ [5]
เอกสารประกอบการเรี ยนเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ช่วยให้นักเรี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง ช่วยให้นกั เรี ยนเพิ่มพูน
ความรู ้ จากเนื้ อหาในหลักสู ตร ทาให้ครู ได้มีโอกาสให้ความสนใจดู แลนักเรี ยนเป็ นรายบุ คคลมากขึ้ น และอาจนาไปใช้ได้กบั
นักเรี ยนที่เรี ยนช้าหรื อนักเรี ยนที่ยงั ไม่พร้อม ที่ตอ้ งการความเอาใจใส่ เป็ นพิเศษจากครู ซึ่ งไม่สามารถกระทาได้ในชั้นเรี ยนทัว่ ไป
ครู ผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ อาจนามาใช้สอนซ่ อมเสริ มอี กครั้ งหนึ่ งหรื อหลาย ๆ ครั้ ง ทาให้นักเรี ยนสนใจการเรี ยนมากขึ้ น [6] เอกสาร
ประกอบการเรี ยนยังช่วยให้นกั เรี ยนเห็นภาพประกอบต่าง ๆ ที่ชดั เจน ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจได้ดี
เพราะเป็ นสื่ อ การสอนที่ กระตุ น้ ความสนใจและเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ ห้เ ด็ก ได้เรี ย นรู ้ อ ย่างแท้จ ริ ง [7] ดังงานวิจัยของไพศาล
ตั้งสุ วรรณมณี ได้พฒั นาเอกสารประกอบการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสาธิ ตเทศบาลวัดเพชรจริ ก ผลการวิจยั พบว่า ค่าประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการ
เรี ยน สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 มีค่า
เท่ากับ 84.08/81.93 [8] รวมถึงสาลี่ อุตมา ได้ใช้เอกสารประกอบการเรี ยน ชุด เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ผลการศึ กษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ย น ชุ ด
เศรษฐศาสตร์ เบื้ องต้น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ ผูร้ ายงานสร้ างขึ้ นมี
ประสิ ทธิภาพเฉลี่ย 86.67/85.65 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ [9]
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูร้ ายงานจึงสนใจที่จะทาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุ มชน
วัดจันทราวาส เพื่อส่ งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ครู ผจู ้ ดั การเรี ยนรู ้และนักเรี ยนได้เกิดการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการผลิตและบริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรม และเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
สื่ อการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีประสิ ทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
3. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง
เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวติ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ใ นศึ ก ษา คื อ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นเทศบาล 3 ชุ ม ชนวัด จัน ทราวาส
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวนนักเรี ยน 180 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในศึ กษา คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5/3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุ มชนวัดจันทราวาส
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวนนักเรี ยน 36 คน โดยการใช้วิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling)
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 2) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั
เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เนื้อหาออกเป็ น 8 เล่ม ได้แก่
เล่มที่ 1 เรื่ อง การผลิตสิ นค้าและบริ การ
เล่มที่ 2 เรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เล่มที่ 3 เรื่ อง การผลิตสิ นค้าและบริ การในชุมชนท้องถิ่น
เล่มที่ 4 เรื่ อง ตามรอยพ่อ...พอเพียง
เล่มที่ 5 เรื่ อง โรงเรี ยนแห่งความพอเพียง
เล่มที่ 6 เรื่ อง สหกรณ์
เล่มที่ 7 เรื่ อง ธนาคาร
เล่มที่ 8 เรื่ อง ระบบสิ นเชื่อ
4. ระยะเวลาในการวิจยั คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 รวมเวลาทดลอง 18 ชัว่ โมง รวมกับการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 4 ชนิ ด ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 18 ชัว่ โมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์
กับชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 40 ข้อ
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง
เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 10 ข้อ

การสร้ างและการหาคุณภาพของเครื่ องมือ
เอกสารประกอบการเรี ย น เรื่ อ ง เศรษฐศาสตร์ กับ ชี วิ ต กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
(สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีข้ นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
1. ศึกษาหลักสู ตร คู่มือครู แบบเรี ยน และเนื้ อหา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อกาหนด
ขอบเขตเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรี ยนและกาหนดพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการในครั้งนี้ คือ เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวติ
2. วิเคราะห์เนื้ อหา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ที่จะนามาสร้างเป็ น
เอกสารประกอบการเรี ยน
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3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างเอกสารประกอบการเรี ยนจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั เพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดเนื้ อหาของเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
4. กาหนดกิจกรรมที่จะเขียน เรี ยบเรี ยงและลาดับเรื่ องก่อนหลัง โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นบท ให้ตรงตามจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
5. สร้างเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 8 เล่ม ซึ่ งในแต่ละเล่มจะมีแบบทดสอบก่อนเรี ยนใบงาน
และหลังเรี ยนประจาเล่ม เล่มละ 10 ข้อ
6. นาต้นฉบับของเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ข้อบกพร่ องและความสมบูรณ์ ความถูกต้องของภาษา เนื้อหา ระยะเวลาในการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
7. นาต้นฉบับของเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒ นธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ผู ้เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว น ามาหาค่ า
ความเหมาะสมด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดเกณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าน้อยกว่า 1.00 ซึ่ งปรากฏว่าเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมี คะแนน
เฉลี่ย 4.50 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.53
8. ผูร้ ายงานทาการตรวจสอบและแก้ไขเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิตกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ครั้งสุ ดท้ายเพื่อทาฉบับสมบูรณ์
9. นาเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประศึกษาปี ที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 เพื่อหา
ประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน ตามขั้นตอนดังนี้
- การทดลองแบบ (1 : 1) นาไปทดลองกับนักเรี ยนจานวน 3 คน ได้แก่ นักเรี ยนเก่ง นักเรี ยนปานกลาง และนักเรี ยนอ่อน
นามาหาประสิ ทธิ ภาพได้เท่ากับ 64.58/60.83 แล้วนาข้อมูลมา ปรั บปรุ งเกี่ ยวกับความยากง่ายของภาษา ความสอดคล้องของ
รู ปภาพ ขนาดของตัวอักษร ขนาดของรู ปภาพ จานวนแบบทดสอบในแต่ละเล่ม และความเหมาะสมของเวลา
- การทดลองแบบ (1 : 10) นาไปทดลองกับนักเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย จานวน 9 คน ได้แก่ นักเรี ยนเก่ง นักเรี ยนปานกลาง
และนักเรี ยนอ่อน นามาหาประสิ ทธิ ภาพ ได้เท่ากับ 76.53/71.94 แล้วสนทนา ซักถามข้อมูลในเรื่ องความยากง่ายของภาษา และ
ความเข้าใจของเนื้ อหา ตกแต่งรู ปเล่มให้น่าสนใจ และความเหมาะสมของเวลา การทดลองแบบ (1 : 100) นาไปทดลองกับนักเรี ยน
เป็ นกลุ่มใหญ่ จานวน 30 คน ได้แก่ นักเรี ยนเก่ง นักเรี ยนปานกลาง และนักเรี ยนอ่อน นามาหาประสิ ทธิ ภาพได้เท่ากับ 80.96/83.67
ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
10. นาเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ไปใช้จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ จ ริ ง กับ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นเทศบาล 3 ชุ ม ชน
วัดจันทราวาส จานวน 36 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบการใช้ เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กับชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) มีข้นั ตอนการสร้ างและหาคุณภาพ ดังนี้
1. ศึ กษาหลักสู ตรแกนกลาง การศึ กษาขั้นพื้ นฐานพุท ธศักราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 รวมทั้งเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563
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2. ศึกษาวิธีสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จากเอกสาร ตาราต่าง ๆ
3. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาเพื่อจะนามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
4. วิ เ คราะห์ ม าตรฐาน/ตัว ชี้ วัด สาระส าคัญ จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ สาระการเรี ย นรู ้ กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้
สื่ อการเรี ยนรู ้ วิธีการวัดผลประเมินผล
5. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 18 แผน 18 ชัว่ โมง รวมแผนการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
6. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่สร้างเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของภาษา ความสอดคล้องของจุดประสงค์/ตัวชี้วดั
7. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบมาปรับปรุ งแก้ไขแล้วนามาหาค่า
ความเหมาะสมด้วย การหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งปรากฏว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการ
เรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.47 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.53
8. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ปใช้จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ กับ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จานวน 36 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กับชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีข้นั ตอนการสร้ างและหาคุณภาพ ดังนี้
1. ศึกษาวิธีการ เทคนิค และหลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากหนังสื อการวัดผลและประเมินผลต่าง ๆ
2. วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อวางแผนการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและตัวชี้วดั
3. เลือกประเภทของแบบทดสอบที่จะวัด คือเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบจานวน 4 ตัวเลือก
4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวติ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 60 ข้อ (สาหรับการคัดเลือกให้เหลือแบบทดสอบที่สมบูรณ์
จานวน 40 ข้อ)
5. นาต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อดูความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั
6. นาต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC และคัดเลือก
ข้อสอบที่ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป ซึ่ งเมื่ อคัดเลือกแบบทดสอบที่ ผ่านเกณฑ์ แล้วเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ถูกต้องอีกครั้ง ปรากฏว่าค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00
7. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล 1 ชุมชนวัดจันทราวาส
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และหาค่า
ความ เชื่ อ มั่น โดยใช้สู ต ร KR-20 ของ (Kuder – Richardson - 20) ผลการวิ เ คราะห์ พบว่า แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ เรื่ อ ง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563
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เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) มีความยากง่ายระหว่าง
0.22–0.66 มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.29–0.80 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 และได้แบบทดสอบที่สมบูรณ์ 40 ข้อ
8. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) เป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยการใช้ เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง
เศรษฐศาสตร์ กับชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
มีข้นั ตอนในการสร้ างและหาคุณภาพ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบ การเรี ยน
เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ซึ่ งเป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3. นาต้นฉบับแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการ
เรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กับ ชี วิ ต กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ )
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่สร้างขึ้น เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง
ในเรื่ องเกี่ยวกับสานวนภาษาให้มีความรัดกุมเข้าใจง่าย
4. นาต้นฉบับแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการ
เรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กับ ชี วิ ต กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ )
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบมาปรั บปรุ งแก้ไขแล้วนามาหาค่าความเหมาะสมด้วยการหาค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) โดยกาหนดเกณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยกว่า 1.00 ซึ่ งปรากฏว่า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์
กับชีวติ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับเหมาะสมมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.45 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.56
5. นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการใช้เอกสารประกอบ การเรี ยน
เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุ มชนวัดจันทราวาส ที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
จานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97

วิธีดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ไปทดสอบนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กับ ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) แล้วรวบรวมคะแนนไว้เป็ นคะแนนก่อนเรี ยน
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวติ กลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ควบคู่กบั แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามที่วางแผนไว้ เมื่อทาจบในแต่ละ
เล่มแล้ว ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของแต่ละเล่ม แล้วรวบรวมคะแนนไว้เป็ นคะแนนระหว่างเรี ยน
3. หลังจากที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) เรี ยบร้อยแล้วจนครบ 8 เล่ม แล้วนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ )
ไปทดสอบนักเรี ยนแล้วรวบรวมคะแนนไว้เป็ นคะแนนหลังเรี ยน)
4. นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวติ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ไปสอบถามนักเรี ยน
5. นาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒ นธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5โดยน าไปทดลองกับ นัก เรี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง 30 คน
จากนั้นได้นาเอกสารประกอบการเรี ยนไปหาประสิ ทธิ ภาพอีกครั้งกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างได้ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ ทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวติ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ )
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ค่าสถิติที (t –test for Dependent Samples)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการ
เรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กับ ชี วิ ต กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ )
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจยั
1. ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 8 เล่ม มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 87.22/85.90 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดคือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่
3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวติ
มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์
กับชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ )
โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประเด็นการอภิปรายต่อไปนี้
1. เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชี วิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 87.22/85.90 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80 ทั้งนี้
เป็ นเพราะว่าเอกสารประกอบการเรี ยนที่ ผูร้ ายงานสร้ างขึ้ นนั้นได้ผ่านกระบวนการสร้ างอย่างมี ระบบโดย การศึกษาหลักสู ตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 หลัก สู ต รสถานศึ ก ษา หลัก การ ทฤษฏี แ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารเขี ย นเอกสาร
ประกอบการเรี ยนสาหรับนักเรี ยน นอกจากนี้ ยงั ได้ผา่ นกระบวนการตรวจสอบการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และผ่านกระบวนการ
ทดลองจากกลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง และกลุ่มใหญ่ เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพนั้น เมื่อนามาใช้จดั การเรี ยนรู ้จริ งจึงส่ งผลให้นกั เรี ยนที่เรี ยนรู ้มี
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คะแนนจากการเรี ยนแต่ละเรื่ องต่าง ๆ ทั้ง 8 เรื่ อง โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ ต้ งั ไว้ ดังจะเห็ นได้ว่าเอกสารประกอบการเรี ยนมี
ประโยชน์ในการใช้เป็ นคู่มือนักเรี ยนและครู สาหรับใช้พฒั นาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ส่ งผลให้
บรรลุผลการเรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรสอดคล้องกับงานวิจยั ของศันสนี ย ์ อรุ ณจิตร ได้พฒั นาเอกสารประกอบการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ หน่วย เศรษฐศาสตร์ เรื่ องน่ารู ้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
เศรษฐศาสตร์ หน่วย เศรษฐศาสตร์ เรื่ องน่ ารู ้ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิ ภาพโดยรวม 87.14/86.70 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
80/80 [10] และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนันทา มูลทองน้อย ได้พฒั นาและใช้เอกสารประกอบการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึ กษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ผลการศึ กษา พบว่า เอกสาร
ประกอบการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 85.55/83.33 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ [11]
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง เศรษฐศาสตร์ กับ ชี วิ ต กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
(สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง
เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
ผูร้ ายงานได้พฒั นากระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเอกสารประกอบการเรี ยนซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนทุ กคนได้
ร่ วมกันศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเอกสารประกอบการเรี ยนมีการร่ วมกันทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีแหล่งศึกษา
ค้นคว้าที่มีเนื้ อหาใกล้ตวั นักเรี ยนมากที่สุด ทาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้และความจาได้ดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าเอกสารประกอบการ
เรี ยนที่สร้างขึ้นได้ดาเนิ นการอย่างมี กระบวนการ ฝึ กฝนจนเกิดความชานาญและขั้นวัดผลประเมินผล จึ งทาให้นกั เรี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ อย่างสร้ างสรรค์และมี ความสุ ข สอดคล้องกับงานวิจยั ของเยาว์ สาโรได้พฒั นาเอกสารประกอบการเรี ยน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ชุด มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า หลังการใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ชุด มนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อม
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [12] และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวันนา แกสมาน ได้พฒั นาเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ เพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านปาเต๊ะ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านปาเต๊ะ หลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 [13]
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนเรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั
ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่านักเรี ยนมีความสุ ขเมื่อเรี ยนด้วยเอกสารประกอบการเรี ยนที่ครู แจกให้ เอกสารประกอบการเรี ยน
เหมาะสมกับ วัย ของนัก เรี ย น เอกสารประกอบการเรี ย นมี ภ าพประกอบท าให้เ ข้ า ใจเนื้ อ หายิ่ ง ขึ้ น พอใจที่ ไ ด้ศึ ก ษาเอกสาร
ประกอบการเรี ยนด้วยตนเอง เอกสารประกอบการเรี ยนมีขนาดตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน ซึ่ งเอกสารประกอบการเรี ยนเรี ยนรู ้ ทาให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวัฒนา ธิ มาชัยได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด [14] และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดาราวรรณ กิจสุ วรรณ ได้ใช้เอกสารประกอบการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ชุดเศรษฐศาสตร์ น่ารู ้ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเอกสารประกอบการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์
ชุดเศรษฐศาสตร์ น่ารู ้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 อยูใ่ นระดับมากที่สุด [15]
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ครู ผสู ้ อนควรนาเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้เหมาะสมกับ
นักเรี ยนในชั้นเรี ยนของตนเอง
1.2 การพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งกระทาอย่างต่อเนื่ อง การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จากเอกสาร
ประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ )
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ไม่อาจตอบสนองหรื อเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรี ยนได้อย่างยัง่ ยืน จึงควรพัฒนาควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่น ๆ
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างเอกสารประกอบการเรี ยน ในเรื่ องอื่น ๆ ของสาระอื่น ในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนในหลาย ๆ ด้าน
2.2 ควรมีการส่ งเสริ มให้นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ กบั
ชีวิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่สร้างขึ้นไปพัฒนา
ร่ วมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ที่เชื่อมโยงกันในหลาย ๆ ด้าน
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นครสวรรค์ เขต 1; 2558.
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