
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ 
เร่ืองเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ  
ทีส่อนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติมกบัการสอนแบบปกติ 

นุชนารถ   เหลอืงอร่าม 



บทน า 

  คณิตศาสตร์เป็นวชิาที่มีบทบาทส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันา
ความคดิมนุษย์  ท าให้มีความคดิสร้างสรรค์ มีเหตุและผล คดิอย่างเป็น
ระบบ  มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน 
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ ตัดสินใจ วางแผน แก้ปัญหาส่ิงต่างๆ และ
น าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 



บทน า(ต่อ) 

  จากประสบการณ์ของผู้วจัิยในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ใน
ฐานะครูผู้สอนวชิาคณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ในสาระที่ 2 การ
วดั เร่ืองเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย นักเรียนยงัขาดความเข้าใจ
ในเนือ้หาบางเนือ้หา ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน เนือ้หาเยอะ 
จึงท าให้มีอุปสรรค์ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 



บทน า(ต่อ) 

  เนือ้หาบางเนือ้หาที่มีส่ือหรือนวตักรรมในการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนจะสังเกตเห็นว่านักเรียนมคีวามสนใจส่ือ กระตือรือร้นใน
การเรียนเมื่อมีส่ือหรือนวตักรรมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
แต่ส่ือมีค่อนข้างน้อยและไม่ตรงกบัเนือ้หามากนัก เลยพบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่ 68.72 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้   
(โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ:2560) 



บทน า(ต่อ) 

  จากเหตุผลดงักล่าวจึงเป็นแนวทางให้ผู้วจิัยมคีวามสนใจทีจ่ะใช้หนังสือ
อ่านเพิม่ เร่ืองเงนิและการบันทึกรายรับรายจ่าย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที ่3 เพือ่สร้างหนังสืออ่านเพิม่เตมิด้วยตนเองทีม่ปีระสิทธิภาพและสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ด ีพฒันาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดยีิง่ขึน้และสามารถเพิม่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึน้ 



วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพือ่สร้างหนังสืออ่านเพิม่เตมิ ชุด เงนิและการบันทกึรายรับรายจ่าย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ทีม่ปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด 80/80 

 2. เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง เงนิและ
การบันทกึรายรับรายจ่าย ช้ันประถมศึกษาปีที ่3โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ที่
สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติม ชุด เงนิและการบันทกึรายรับรายจ่าย กบัการ
สอนแบบปกติ 

   



สมมติฐานการวจิัย 

 1. เพือ่สร้างหนังสืออ่านเพิม่เตมิ ชุด เงนิและการบันทกึรายรับรายจ่าย 
วชิาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เงินและการบันทึก
รายรับรายจ่าย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ทีส่อนโดย
ใช้หนังสืออ่านเพิม่เตมิ สูงกว่าการสอนแบบปกต ิ

   



ขอบเขตการวจิัย 

  1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี ้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอนุราช
ประสิทธ์ิ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
จ านวน 10 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 329 คน  



ขอบเขตการวจิัย(ต่อ) 

  2.กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี ้ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/9  ภาคเรียนที่ 2               
ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 63 คน      
ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling)  โดยการจับสลาก  



ขอบเขตการวจิัย(ต่อ) 

  2.1 กลุ่มตวัอย่าง 

 - คร้ังที่ 1 กลุ่มทดลอง  ช้ันประถมศึกษาปีที ่3/4  จ านวน 30 คน ท าการ
สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เตมิ เร่ือง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย 

 - คร้ังที่ 2 กลุ่มควบคุม ช้ันประถมศึกษาปีที ่3/9 จ านวน 33 คน ใช้วธีิการ
สอนแบบปกต ิ

  



 2.2 กลุ่มตวัอย่าง 

 - กลุ่มตัวอย่างเพือ่ทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิม่เติม 
เร่ือง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย คอื นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 ใช้วธีิการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง แบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling)   
จ านวน 42 คน  ทีไ่ม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ขอบเขตการวจิัย(ต่อ) 



ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอสิระ  ได้แก่ วธีิการเรียน แบ่งออกเป็น   

  1.1 การสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เตมิ เร่ือง เงนิและการบันทกึรายรับ
รายจ่าย  

  1.2 การสอนแบบปกต ิ

2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาคณติศาสตร์ เร่ือง เงนิและ
การบันทึกรายรับรายจ่าย  ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

  



ระยะเวลาที่ใช้ในการวจิัย 

  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนี ้ผู้วจัิยท า
การทดลองในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562   
จ านวน 8 คาบเรียน  คาบเรียนละ 60 นาที 
ระยะเวลา 1 สัปดาห์  3 วนั   



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

   

1. หนังสืออ่านเพิม่เติม  
เร่ือง เงินและการบันทึกรายรับ
รายจ่าย จ านวน 8 เล่ม                                      
ไปประเมินหาค่าประสิทธิภาพ 
ทั้ง  3 ขั้นตอน   

ขั้นตอนทดลองรายบุคคลคน ทดลองกบั
นักเรียน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 

80.42/81.11  

ขั้นตอนทดลองกลุ่มย่อย ทดลองกบั        
นักเรียน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั

81.25/82.59 

ขั้นตอนทดลองภาคสนาม ทดลองกบั      
นักเรียน 30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 

82.75/83.44  



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย (ต่อ) 

   

2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
หนังสืออ่านเพิม่เติม  
3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ 

ประเมินด้วยผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 

เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง โดยค่าดชันี
ความสอดคล้องตั้งแต่ .05 ขึน้ไปแสดงว่า
แผนการจัดการเรียนรู้น้ันมคีวามสอดคล้อง 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย (ต่อ) 

   

4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองเงินและการ
บันทึกรายรับรายจ่าย  
แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด
เลอืกตอบ 4  ตัวเลอืกจ านวน 30ข้อ 

ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเทีย่งตรง
ของเนือ้หา โดยหาค่าดชันีความสอดคล้องของ

เนือ้หากบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

น าไป try out และหาค่าความยาก
ง่าย(p)และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

หาค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดย
ใช้สูตร KR-20ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.97 



การด าเนินการวจิัย 

1. ครูผู้สอนช้ีแจงวธีิการและขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งช้ีแจงจุดประสงค์และเงือ่นไขในการ
เรียนจากหนังสืออ่านเพิม่เตมิ 

2. ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม   ท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง เงนิและการบันทกึรายรับรายจ่าย 

3.  จดักระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เตมิกบั
การสอนแบบปกติ 



การด าเนินการวจิัย (ต่อ) 

4.   เมื่อนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ศึกษาเนือ้หาจากบทเรียน 
แล้วให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มท าแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง เงินและการบันทกึรายรับ
รายจ่าย แบบปรนัย 4 ตัวเลอืก  

5.  น าข้อมูลทีไ่ด้ไปวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 



การวเิคราะห์ข้อมูล 

   

หาค่าประสิทธิภาพของ
หนังสืออ่านเพิม่เตมิ 
โดยใช้สูตรการหา

ประสิทธิภาพ E1/E2 

วเิคราะห์ความถูกต้องเหมาะสม
ของหนังสืออ่านเพิม่เติม 

แผนการจดัการเรียนรู้โดยการ 
หาค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เปรียบเทยีบวเิคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างคะแนน 
จากการทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียน            

โดยใช้การทดสอบค่าที  
(t-test dependent) 



สรุปผลการวจิัย 

   

1.  หนังสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย     
ทีผู้่วจัิยสร้างขึน้มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.25/80.85 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ทีส่อนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เตมิ เร่ืองเงิน
และการบันทกึรายรับรายจ่าย วชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3   
สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 



อภิปรายผล 

1.  ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิม่เติม เร่ือง เงินและการบันทึก
รายรับรายจ่าย 
 ด้านประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิม่เตมิ เร่ือง เงนิและการบันทกึรายรับรายจ่าย วชิา
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ทีผู้่วจิยัสร้างขึน้มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.75/83.44 
ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 80/80 



อภิปรายผล (ต่อ) 

  สอดคล้องกบังานวจิยัของ บวงสวง น้อมเศียร (2561) พบว่า หนังสืออ่านเพิม่เติม
คณติศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสองตวัแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 มีค่าประสิทธิภาพ 85.56/85.71ซ่ึงมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 80/80  
  สอดคล้องกบังานวจิยัของ กรวทิย์ บัวรัตนกาญจน์ (2560) พบว่า หนังสืออ่าน
เพิม่เตมิ ชุดคณติคดิไม่ยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่2      
มีค่าประสิทธิภาพ 81.50/84.13 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 80/80 



อภิปรายผล (ต่อ) 

2. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     การทดลองเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
ทีส่อนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เตมิ เร่ือง เงนิและการบันทกึรายรับรายจ่าย และกลุ่มควบคุม
ทีส่อนแบบปกต ิพบว่านักเรียนทีเ่รียนโดยหนังสืออ่านเพิม่เตมิ ชุด เงนิและการบันทกึ
รายรับรายจ่าย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่รียนด้วยการเรียนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0. 05 



  สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณฐักาญ  พรมโคตร(2560) ผลการเปรียบเทยีบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาชีววทิยาพืน้ฐาน  เร่ืองการรักษาดุลภาพของส่ิงมีชีวติ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนเลงินกทา ทีเ่รียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เตมิกบั
การเรียนแบบปกต ิพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองทีเ่รียนด้วย
หนังสืออ่านเพิม่เตมิสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีเ่รียนแบบปกตอิย่างมีนัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั. 05 

อภิปรายผล (ต่อ) 



  สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประภาพร เรืองผึง้ (2561) ผลการเปรียบเทยีบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาศิลปะ รายวชิานาฏศิลป์ เร่ืองประเภทของการแสดง
นาฏศิลป์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนบ้านทุ่งอ้ายเจีย้ม ทีส่อนโดยใช้
หนังสืออ่านเพิม่เตมิและการสอนแบบปกตพิบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของ
กลุ่มทดลองทีเ่รียนด้วยหนังสืออ่านเพิม่เตมิสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีเ่รียนแบบปกตอิย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั. 05 

อภิปรายผล (ต่อ) 



ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1 

  เนือ้หาในหนังสืออ่านเพิม่เตมิ เร่ืองเงินและการบันทกึรายรับรายจ่าย ในเนือ้หา
บางเล่มมีเนือ้หาที่ยากความมีการขยายเวลาในการจดักจิกรรมในเนือ้หาเพิม่ เพราะถ้า
เนือ้หามีความยากและเยอะ ไม่สามารถจดักจิกรรมการเรียนการสอนแล้วให้นักเรียน
เกดิความรู้ความเข้าใจภายใน เวลาแค่ 1 ช่ัวโมงได้ 



ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ (ต่อ) 

2 

  การสร้างหนังสืออ่านเพิม่เตมิส าหรับนักเรียนต้องมีความเหมาะสมกบัเนือ้หา
สามารถกระตุ้นความสนใจ และควรมีความสอดคล้องกบัแผนการจดัการเรียนรู้  



3 

  หนังสืออ่านเพิม่เตมิทีน่ ามาใช้ในการวจิยัคร้ังนีม้ีสีสันสวยงามการจดัวาง
หนังสือแต่ละเล่มแตกต่างกนัท าให้นักเรียนเห็นความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนเกดิทกัษะการคดิอยากรู้อยากเห็นมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน าไปต่อยอด
ในการจดัการเรียนรู้ได้ด ี

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ (ต่อ) 



  ควรท าการศึกษาวจิัยเพิม่เตมิเกีย่วกบัรูปแบบของกจิกรรมการ
เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิม่เตมิ ในรูปแบบอืน่ ๆ เพือ่ปรับใช้ในเนือ้หาของ
วชิาคณติศาสตร์ในหัวข้อเร่ืองใหม่ เช่น หนังสืออ่านเพิม่เตมิ เร่ือง
เรขาคณติ หนังสืออ่านเพิม่เตมิ เร่ืองความน่าจะเป็น เป็นต้น 

1 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 



  ควรศึกษาด้านอืน่ ๆ เช่น ความพงึพอใจของนักเรียนในการเรียน
โดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เติม เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาหนังสืออ่าน
เพิม่เตมิในคร้ังต่อไปเพือ่พฒันาหนังสือให้ดขีึน้กว่าเดมิ 

2 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ (ต่อ) 



กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 




