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บทคดัย่อ 
ผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  

โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนเร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต ก่อนและหลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษา คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส สังกดัเทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนกัเรียน 36 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) รูปแบบการศึกษาเชิงทดลอง 
โดยใช ้ One group (Pre test – Post test ) Control Design  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  1) เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวติ ชั้นประถมศึกษา  ปีท่ี 5 จ านวน 8 เล่ม 2) แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 18 ชัว่โมง 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวิตจ านวน 40 ขอ้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน
เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)  

ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.22/85.90 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนดคือ 80/80  2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ค าส าคญั : การจดักิจกรรมการเรียนรู้  เอกสารประกอบการเรียน  เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ   
 

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 
 
 

บทน า   
เศรษฐศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หน่ึงในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม มีขอบข่ายการเรียนรู้ท่ีมีสาระหลกั

เป็นความคิดรวบยอดท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ต่างnๆ หลายศาสตร์  คือเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งให้มี
ความเขา้ใจในเร่ืองสภาพต่าง ๆ ท่ีปรากฏข้ึนในโลกซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมนุษย ์ เร่ืองของคุณภาพและราคาตน้ทุนจึง
เป็นปัจจยัของการผลิตท่ีท าให้เกิดการแข่งขนัข้ึน เพ่ือให้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั ทิศทางการผลิตและพฒันาคนของ
ประเทศทัว่โลก [1] การจดัการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ มุ่งให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากร ในการ
ผลิตและบริโภคการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เขา้ใจ
ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ของระบบเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ  
ในสังคมโลกในดา้นการเรียนรู้จึงตอ้งใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตการแจกจ่าย และการ
บริโภคสินคา้ การบริการอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในระดบัประเทศและระดบัโลกตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจ มีความสามารถท่ีจะเลือก ประเมินคิดพิจารณาผลท่ีเกิดจากการเลือกและตดัสินใจอยา่ง มีวิจารณญาณ [2] 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม           
ชั้นประศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
72.44 และ 74.89 ตามล าดบั ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีทางโรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 [3] ทั้ งน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ท่ีผา่นมายงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรนั้น อาจเป็นเพราะวา่การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเนน้เน้ือหาและความจ ามากกวา่กระบวนการ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความรู้และทกัษะไม่เพียงพอ ขาดส่ือท่ี
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างของนักเรียน ซ่ึงวิชาเศรษฐศาสตร์มุ่งให้มนุษย์มีปฏิสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เพราะมนุษยมี์ความตอ้งการและความจ าเป็นท่ีไม่จ ากดั 
ในขณะท่ีตอ้งด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมท่ามกลางทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั [4] การจดัการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์มุ่งใหน้กัเรียน
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ไดเ้ขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค  การใชท้รัพยากร ท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
คุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ [5] 

เอกสารประกอบการเรียนเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ช่วยให้นกัเรียนเพ่ิมพูน
ความรู้จากเน้ือหาในหลกัสูตร ท าให้ครูไดมี้โอกาสให้ความสนใจดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลมากข้ึน และอาจน าไปใชไ้ดก้บั
นกัเรียนท่ีเรียนชา้หรือนกัเรียนท่ียงัไม่พร้อม ท่ีตอ้งการความเอาใจใส่เป็นพิเศษจากครู ซ่ึงไม่สามารถกระท าไดใ้นชั้นเรียนทัว่ไป 
ครูผูจ้ดัการเรียนรู้อาจน ามาใชส้อนซ่อมเสริมอีกคร้ังหน่ึงหรือหลาย ๆ คร้ัง ท าให้นักเรียนสนใจการเรียนมากข้ึน [6] เอกสาร
ประกอบการเรียนยงัช่วยให้นกัเรียนเห็นภาพประกอบต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจไดดี้
เพราะเป็นส่ือการสอนท่ีกระตุน้ความสนใจและเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างแท้จริง [7] ดังงานวิจัยของไพศาล   
ตั้งสุวรรณมณี ไดพ้ฒันาเอกสารประกอบการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก ผลการวิจยัพบว่า ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
เรียน สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  มีค่า
เท่ากบั 84.08/81.93 [8]  รวมถึงสาล่ี  อุตมา ไดใ้ชเ้อกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด 
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพเฉล่ีย 86.67/85.65 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้[9]   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูร้ายงานจึงสนใจท่ีจะท าการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน             
วดัจนัทราวาส เพ่ือส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ใหก้บัครูผูจ้ดัการเรียนรู้และนกัเรียนไดเ้กิดการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
เห็นคุณค่าของทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ส่ือการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ใหมี้ประสิทธิภาพ และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิใหสู้งข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
 

ขอบเขตของการวจิัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากรท่ีใช้ในศึกษา คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส  
สังกดัเทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนกัเรียน 180 คน  
 1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส  
สังกดัเทศบาลเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนกัเรียน 36 คน โดยการใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)  
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 2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
             2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
            2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา  และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  2)  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั 

    เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เน้ือหาออกเป็น 8 เล่ม ไดแ้ก่ 

เล่มท่ี  1   เร่ือง การผลิตสินคา้และบริการ   เล่มท่ี  2   เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
เล่มท่ี  3   เร่ือง การผลิตสินคา้และบริการในชุมชนทอ้งถ่ิน  เล่มท่ี  4   เร่ือง ตามรอยพอ่...พอเพียง 
เล่มท่ี  5   เร่ือง โรงเรียนแห่งความพอเพียง   เล่มท่ี  6   เร่ือง สหกรณ์ 
เล่มท่ี  7   เร่ือง ธนาคาร     เล่มท่ี  8   เร่ือง ระบบสินเช่ือ 
4. ระยะเวลาในการวจิยั คือ ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  รวมเวลาทดลอง 18 ชัว่โมง รวมกบัการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 4 ชนิด ไดแ้ก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  8 เล่ม  2) แผนการจดัการเรียนรู้
ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 18 ชัว่โมง 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์
กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 40 ขอ้ 
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 10 ขอ้  

 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดงัน้ี 
 1. ศึกษาหลกัสูตร  คู่มือครู  แบบเรียน และเน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระท่ี  3 
เศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เพ่ือก าหนด
ขอบเขตเน้ือหาของเอกสารประกอบการเรียนและก าหนดพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการในคร้ังน้ี คือ เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ 
 2. วิเคราะห์เน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ ท่ีจะน ามาสร้างเป็น
เอกสารประกอบการเรียน 
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 3. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการสร้างเอกสารประกอบการเรียนจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยั เพื่อเป็น
แนวทางในการจดัเน้ือหาของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 4. ก าหนดกิจกรรมท่ีจะเขียน เรียบเรียงและล าดบัเร่ืองก่อนหลงั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นบท ให้ตรงตามจุดประสงคก์าร
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั   
 5. สร้างเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 8 เล่ม ซ่ึงในแต่ละเล่มจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนใบงาน 
และหลงัเรียนประจ าเล่ม เล่มละ 10 ขอ้   
 6. น าตน้ฉบบัของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องและความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งของภาษา เน้ือหา ระยะเวลาในการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
 7. น าตน้ฉบบัของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน ามาหาค่า  
ความเหมาะสมดว้ยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑท่ี์มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานมีค่านอ้ยกวา่ 1.00  ซ่ึงปรากฏวา่เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก โดยมีคะแนน 
เฉล่ีย 4.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.53  
 8. ผูร้ายงานท าการตรวจสอบและแกไ้ขเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 คร้ังสุดทา้ยเพ่ือท าฉบบัสมบูรณ์ 
 9. น าเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  เพื่อหา
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 - การทดลองแบบ (1 : 1)  น าไปทดลองกบันกัเรียนจ านวน 3  คน ไดแ้ก่ นกัเรียนเก่ง นกัเรียนปานกลาง และนกัเรียนอ่อน 
น ามาหาประสิทธิภาพไดเ้ท่ากบั  64.58/60.83  แลว้น าขอ้มูลมา  ปรับปรุงเก่ียวกบัความยากง่ายของภาษา ความสอดคลอ้งของ
รูปภาพ ขนาดของตวัอกัษร ขนาดของรูปภาพ จ านวนแบบทดสอบในแต่ละเล่ม  และความเหมาะสมของเวลา  
 - การทดลองแบบ (1 : 10)  น าไปทดลองกบันกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย จ านวน 9 คน ไดแ้ก่ นกัเรียนเก่ง  นกัเรียนปานกลาง 
และนกัเรียนอ่อน  น ามาหาประสิทธิภาพ ไดเ้ท่ากบั  76.53/71.94  แลว้สนทนา ซักถามขอ้มูลในเร่ืองความยากง่ายของภาษา และ
ความเขา้ใจของเน้ือหา ตกแต่งรูปเล่มใหน่้าสนใจ และความเหมาะสมของเวลา การทดลองแบบ (1 : 100) น าไปทดลองกบันกัเรียน
เป็นกลุ่มใหญ่  จ านวน 30 คน ไดแ้ก่ นกัเรียนเก่ง  นกัเรียนปานกลาง และนกัเรียนอ่อน น ามาหาประสิทธิภาพไดเ้ท่ากบั 80.96/83.67 
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80  
 10. น าเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จริงกับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน 
วดัจนัทราวาส จ านวน 36 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์) มขีั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี ้
 1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 รวมทั้งเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2. ศึกษาวธีิสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ จากเอกสาร ต าราต่าง ๆ 
 3. ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาเพ่ือจะน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
 4. วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั สาระส าคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้   
ส่ือการเรียนรู้ วิธีการวดัผลประเมินผล 
 5. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 18 แผน  18  ชัว่โมง  รวมแผนการ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 6. น าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระ การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 ท่ีสร้างเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งของภาษา ความสอดคลอ้งของจุดประสงค/์ตวัช้ีวดั   
 7. น าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้น ามาหาค่า
ความเหมาะสมดว้ย การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงปรากฏวา่แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการ
เรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.53  
 8. น าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส จ านวน 36 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มขีั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี ้
 1. ศึกษาวธีิการ เทคนิค และหลกัเกณฑใ์นการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสือการวดัผลและประเมินผลต่าง ๆ 
 2. วเิคราะห์เน้ือหา  และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพ่ือวางแผนการออกขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและตวัช้ีวดั 
 3. เลือกประเภทของแบบทดสอบท่ีจะวดั คือเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัเลือกตอบจ านวน 4 ตวัเลือก   
 4. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 60 ขอ้ (ส าหรับการคดัเลือกให้เหลือแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์
จ านวน 40  ขอ้)   
 5. น าตน้ฉบบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อดูความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ตวัช้ีวดั 
 6. น าตน้ฉบบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC และคดัเลือก
ขอ้สอบท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไป ซ่ึงเม่ือคดัเลือกแบบทดสอบท่ีผ่านเกณฑ์ แลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ถูกตอ้งอีกคร้ัง ปรากฏวา่ค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจ มีค่าระหวา่ง 0.80 – 1.00  
 7. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ไปทดลองใชก้บันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนวดัจนัทราวาส   
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 30  คน  เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) และหาค่า
ความ เช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของ (Kuder – Richardson - 20)  ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง 
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เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) มีความยากง่ายระหว่าง 
0.22–0.66 มีค่าอ  านาจจ าแนกระหวา่ง 0.29–0.80 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88  และไดแ้บบทดสอบท่ีสมบูรณ์ 40 ขอ้ 
 8. จดัพิมพแ์บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) เป็นฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   
มขีั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพ ดงันี ้
 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี  หลกัการ แนวคิด  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบ การเรียน 
เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
 3. น าตน้ฉบบัแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการ
เรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุง
ในเร่ืองเก่ียวกบัส านวนภาษาใหมี้ความรัดกมุเขา้ใจง่าย  
 4. น าตน้ฉบบัแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการ
เรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้น ามาหาค่าความเหมาะสมดว้ยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน) โดยก าหนดเกณฑท่ี์มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่านอ้ยกวา่ 1.00  ซ่ึงปรากฏว่า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์
กบัชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 0.56   
 5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบ การเรียน 
เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  ไปทดลองใชก้บั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 30 คน หาค่าความเช่ือมัน่โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97   
 

วธีิด าเนินการวจัิยและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) แลว้รวบรวมคะแนนไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ กลุ่มสาระ การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  ควบคู่กบัแผนการจดัการเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว ้ เม่ือท าจบในแต่ละ
เล่มแลว้ ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละเล่ม แลว้รวบรวมคะแนนไวเ้ป็นคะแนนระหวา่งเรียน  
 3. หลงัจากท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  เรียบร้อยแลว้จนครบ 8 เล่ม แลว้น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December)  45  - 55  (2020)  Vol. 10, No. 3 

52 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ทางการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  
ไปทดสอบนกัเรียนแลว้รวบรวมคะแนนไวเ้ป็นคะแนนหลงัเรียน) 
 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  
เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ไปสอบถามนกัเรียน  
 5. น าผลคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าทางสถิติต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โดยน าไปทดลองกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน  
จากนั้นไดน้ าเอกสารประกอบการเรียนไปหาประสิทธิภาพอีกคร้ังกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชค้่าสถิติที (t –test for Dependent Samples)    
 3. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการ
เรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.22/85.90 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 
3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ  
มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์
กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย   
 การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา   และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) 
โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประเดน็การอภิปรายต่อไปน้ี 
 1. เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.22/85.90 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 ทั้งน้ี 
เป็นเพราะว่าเอกสารประกอบการเรียนท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนนั้นไดผ้่านกระบวนการสร้างอย่างมีระบบโดย การศึกษาหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 หลักสูตรสถานศึกษา หลักการ ทฤษฏีและเทคนิควิธีการเขียนเอกสาร
ประกอบการเรียนส าหรับนกัเรียน นอกจากน้ียงัไดผ้า่นกระบวนการตรวจสอบการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ และผา่นกระบวนการ
ทดลองจากกลุ่มเลก็ กลุ่มกลาง  และกลุ่มใหญ่ เพ่ือหาประสิทธิภาพนั้น  เม่ือน ามาใชจ้ดัการเรียนรู้จริงจึงส่งผลใหน้กัเรียนท่ีเรียนรู้มี
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คะแนนจากการเรียนแต่ละเร่ืองต่าง ๆ ทั้ง 8 เร่ือง โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ท่ีตั้งไว ้ดงัจะเห็นไดว้่าเอกสารประกอบการเรียนมี
ประโยชน์ในการใชเ้ป็นคู่มือนกัเรียนและครูส าหรับใชพ้ฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศนัสนีย ์อรุณจิตร ไดพ้ฒันาเอกสารประกอบการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ หน่วย เศรษฐศาสตร์เร่ืองน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระ
เศรษฐศาสตร์ หน่วย เศรษฐศาสตร์เร่ืองน่ารู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพโดยรวม 87.14/86.70 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
80/80 [10] และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทา  มูลทองนอ้ย ไดพ้ฒันาและใชเ้อกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษา พบว่า เอกสาร
ประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั  85.55/83.33 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้[11] 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ผูร้ายงานไดพ้ฒันากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเอกสารประกอบการเรียนซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้
ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในเอกสารประกอบการเรียนมีการร่วมกนัท ากิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีแหล่งศึกษา
คน้ควา้ท่ีมีเน้ือหาใกลต้วันกัเรียนมากท่ีสุด ท าให้นกัเรียนเกิดความรู้และความจ าไดดี้ยิ่งข้ึน ดงัจะเห็นไดว้่าเอกสารประกอบการ
เรียนท่ีสร้างข้ึนไดด้ าเนินการอย่างมีกระบวนการ ฝึกฝนจนเกิดความช านาญและขั้นวดัผลประเมินผล จึงท าให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเยาว ์สาโรไดพ้ฒันาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชุด มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลการศึกษาพบวา่ หลงัการใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชุด มนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใชเ้อกสารประกอบการเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  [12] และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนันา แกสมาน ไดพ้ฒันาเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นปาเต๊ะ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นปาเต๊ะ หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 [13] 
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชเ้อกสารประกอบการเรียนเร่ือง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่นกัเรียนมีความสุขเม่ือเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนท่ีครูแจกให ้เอกสารประกอบการเรียน 
เหมาะสมกับวยัของนักเรียน เอกสารประกอบการเรียนมีภาพประกอบท าให้เข้าใจเน้ือหายิ่งข้ึน พอใจท่ีได้ศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียนดว้ยตนเอง เอกสารประกอบการเรียนมีขนาดตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจน ซ่ึงเอกสารประกอบการเรียนเรียนรู้ ท าให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวฒันา  ธิมาชยัไดศึ้กษาผลการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด [14] และ
ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดาราวรรณ  กิจสุวรรณ ไดใ้ชเ้อกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ชุดเศรษฐศาสตร์น่ารู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระเศรษฐศาสตร์  
ชุดเศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด [15] 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December)  45  - 55  (2020)  Vol. 10, No. 3 

54 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจิัยไปใช้ 

 1.1 ครูผูส้อนควรน าเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนไปประยุกตใ์ชใ้นการสอนให้เหมาะสมกบั
นกัเรียนในชั้นเรียนของตนเอง 
 1.2 การพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท าอย่างต่อเน่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้จากเอกสาร
ประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบัชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่อาจตอบสนองหรือเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จึงควรพฒันาควบคู่ไปกบักิจกรรมอ่ืน ๆ  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ในเร่ืองอ่ืน ๆ ของสาระอ่ืน ในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เพ่ือใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนในหลาย ๆ ดา้น  
 2.2 ควรมีการส่งเสริมใหน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เร่ือง เศรษฐศาสตร์กบั
ชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนไปพฒันา
ร่วมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ท่ีเช่ือมโยงกนัในหลาย ๆ ดา้น 
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