
 
         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  
เรื่อง สมุทรสาครเมืองแห่งประวัติศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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รหัสนักศึกษา 6014443032 

หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   

สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  

โครงการศึกษาภาคพิเศษหัวหมาก รุ่นท่ี 1มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

⬩ นางสาวพรสิริ   ลีแสน 

. 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

รศ.ดร. อภิชา   แดงจ ารูญ 
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ที่มาและความส าคัญ 

บทน า 



เนื้อหาที่มีค่อนข้างมากและขาดความน่าสนใจในเนื้อหา เห็นได้จาก
สถิติการเข้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์ มีเพียงร้อยละ 73.25  

ปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยาย 

นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของสาระวิชา 

ไม่มีข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาครที่รวบรวมไว้
เป็นรูปเล่ม 

ที่มาและความส าคัญ 



สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด สมุทรสาครเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัด
โคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) ให้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง 
สมุทรสาครเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ และการสอนแบบปกติ 



หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สมุทรสาครเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 
วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดโคกขาม 
(นรสิงห์อนุสรณ์) ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สมุทรสาครเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ สูงขึ้นกว่าท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ 



 ประชากร 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
  โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
  จ านวน 63 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง 
 1.เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2.เพื่อทดสอบหาประสิทธิ์ภาพของ 
 หนังสืออ่านเพิ่มเติม  
 

  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

   1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม เรื่อง 
สมุทรสาครเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ 

   2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 วิชาประวัติศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ ท้องถ่ิน  
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เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาใน
การศึกษาค้นคว้า 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะได้รับ 

วิธีด าเนินการ
วิจัย ผลการวิจัย 



เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง สมุทรสาครเมืองแห่งประวัติศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
ค้นเร่ืองราว พันท้ายนรสิงห์ 
นมัสการหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดโคกขาม 
ตามรอยรัชกาลที่ 5 ดูพระสวมแว่น 
ย้อนเร่ืองราว ชาวรามัญ 
พระอารามหลวงวิหารเรือส าเภา 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน  5  แผน  10  ชั่วโมง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
     วิชาประวัติศาสตร์ 
      เร่ือง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

03  

01  02  
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ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562  

ทดลองทั้งสิ้น 5 ครั้ง  
ครั้งละ 2 ชั่วโมง  

โดยสอน 10 ชั่วโมง 

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 



11 

ได้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด สมุทรสาครเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

เป็นการส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหนังสอือ่านเพ่ิมเติม 
 

ประโยชน์
ที่คาดว่า
จะได้รับ 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

พัฒนา
หนังสือ 

อ่านเพ่ิมเติม 

ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน แบบรายบุคคล  

แบบกลุ่มย่อย  

แบบภาคสนาม  

การทดสอบ
ก่อนเรียน    
( Pretest) 

ทดลอง 
กับ 

กลุ่มตัวอย่าง  

ทดสอบ 
หลังเรียน 

(Posttest)  
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ผลกำรวิจัย 
ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  

เรื่อง สมุทรสาครเมืองแห่งประวัติศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพ่ิมเตมิ เรื่อง สมุทรสาครเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) ตามล าดับข้ันตอนการหาประสิทธิภาพ
ของหนังสืออ่านเพ่ิมเติม แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สมุทรสาครเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์  วิชาประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทอลองและกลุ่มควบคมุ 

การเปรียบเทียบคะแนนหลังเรยีนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  พบว่าคะแนนหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.84 คะแนน หลังเรียนของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
22.84 พบว่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

มีความหลากหลายความรู้สึก ประสบการณ์ 

      ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างหนังสืออ่านเพ่ิมเติม  น ามา
วิเคราะห์หารูปแบบ น าค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญในการพัฒนาหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติม และมีการทดลองใช้เพ่ือหาคุณภาพทั้งแบบรายบุบบล แบบกลุ่ม
ย่อยและแบบภาคสนาม ก่อนน าไปใช้จริงกับนักเรียนกลุม่เป้าหมาย มีการ
ปรับปรุง แก้ไขหนังสืออ่านเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง และน าไปใช้ได้จริง โดยใช้
รูปแบบการด าเนินเรื่องแบบมีเค้าโครงเป็น story board  ตัวละครเป็นตัว
การ์ตูนหนังสือ ซึ่งสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เรียน เป็นลักษณะหนังสือการ์ตนูส าหรับเด็ก
เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนท าให้สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา  

พัฒนาขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบ 

    เร่ืองราวมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น น่าติดตาม 
มีหลากหลายอารมณ์ทั้งลุน้ละทึก เอาใจช่วย 
สงสาร และเห็นอกเห็นใจ ท าให้ผู้เรียนรู้สึก
สะเทือนอารมณ์ 
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มีความเหมาะสมด้านรูปเล่ม ปฏิกิริยาย้อนกลับจากผู้เรียน 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

โดยก าหนดขนาดรูปเล่มเป็นขนาด A4 แนวนอน 
เพื่อให้มีขนาดของหน้ากว้างข้ึน จากนั้นได้จัดท า
เป็นรูปเล่มและมีความยาวของเรื่องประมาณ  
20-30 หน้า มีขนาดตัวอักษร ขนาดใหญ่ และมี
การใช้รูปภาพประกอบเล่าเรื่องตามตัวละคร
พูดคุยกัน แต่ละเล่มมีเนื้อหาท่ีไมซ่ับซ้อน เข้าใจได้
ง่าย รวมถึงองค์ประกอบของหน้าที่มีการออกแบบ
และจัดวางให้มีความเหมาะสมและลงตัว  

พฤติกรรมการเข้าเรียนหรือความสนใจของนักเรียนกลุม่ทดลอง จาก
ค ากล่าวของผู้เรียน “ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าท่านจะมีความส าคัญ
ต่อสมุทรสาครขนาดนี้” “ครูคะคราวหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันอีก
คะ หนูอยากเรียนเร็วๆค่ะ” “หนูจะเอาไปเล่าให้น้องฟังค่ะ” “สนุก
เหมือนไม่ได้เรียนเลยครับ ผมลืมไปเลยว่าก าลังเรียนอยู่” มีความ
สนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น ยังท าให้เพิ่มความสามารถในการอ่าน
หนังสือของนักเรียนเพ่ิมขึ้นด้วย ทั้งการแสดงสีหนา้ที่นักเรียนอยาก
เรียนรู้โดยมีหนังสืออ่านเพ่ิมเติมฉบับการ์ตนูทีส่ามารถอ่านเนื้อเร่ือง
โดยที่ไม่คิดว่าเป็นเนื้อหาการเรียนประวัติศาสตร์ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และแบบทดสอบ
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบคุคล เช่น เปิด
โอกาสให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน ตัวละครที่เป็นตัวด าเนินเรื่องราว
ในหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง สมุทรสาครเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ มีทั้งเพศหญิงและชาย เนื้อเรื่องเป็น
เร่ืองราวที่มีทั้งศิลปวัฒนธรรมไทยและตา่งประเทศ  
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมมีหลากหลายสี ทั้งอ่อนและเข้ม 
เหมาะส าหรับผู้เรียนที่มีความชอบที่หลากหลาย  

การจัดการความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 

     ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมการเรียนการสอนมีการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการ
เล่นเกมทายค าจากการใบ้ แสดงท่าทาง ให้ทุกคนมีส่วน
ร่วม ท้าทายความสามารถ แล้วจึงค่อยๆแทรกเนื้อหา
สาระเข้าไปทีละน้อย โดยน าค าต่างๆที่ได้จากการใบ้ค า 
มาเรียบเรียงเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องราวที่ต้องการสอน 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  



18 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  
เรื่องสมุทรสาครเมืองแห่งประวัติศาสตร์  

มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่สอนโดยการสอนแบบปกติ 

เนื้อหาและมีตัว
ละคร  มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน 

แบบทดสอบท้าย
บทเรียน เชิญชวนให้ท า 
ดึงดูดใจ มีสีสันสวยงาม 
และเป็นการฝึกท า
แบบทดสอบ พร้อมมี
เฉลยด้านหลัง เพื่อตรวจ 
สอบความเข้าใจ 

ลักษณะของตัว
การ์ตูนเป็นการ์ตูน

หนังสือ ท าให้
นักเรียนสามารถ

เข้าถึงได้ง่าย 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เน้นการ

ปฏิบัติจริงทั้งแบบ
รายบุคคลและ

กระบวนการกลุ่ม 



Lorem ipsum congue 
tempus 
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      ประโยชน์ต่อนักเรียนใน  ด้านการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
เห็นได้จากนักเรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปบอกเล่าให้กับบุคลอื่นในครอบครบั
และในโรงเรียนฟัง โดยค าบอกเล่าจากผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนที่โรงเรียนเมื่อพบครู 
นักเรียนแสดงความประสงค์ต่อครูผูส้อน จะน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในรูปแบบของ
มัคคุเทศก์น้อย และเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนมีความสนใจในการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์มากขึ้น เห็นได้จากการเข้าเรียนของนักเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ 
นักเรียนรีบมาเข้าเรียนอย่างตรงเวลา และอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนมากขึ้น  นักเรียน
ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  นักเรียนให้
ข้อมูลย้อนกลับผ่านทางสีหน้า แววตา รอยยิ้ม อย่างชัดเจน 

สรุปได้ว่ำ 
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ข้อเสนอแนะ 

ศึกษาหลักการ และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และมาตรฐานตัวชี้วัด การออกแบบ
การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้หลากหลายและครอบคลุมมาตรฐาน ตัวชี้วัด 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ควร
ค านึงถึงความหลากหลาย ความแตกต่าง
ของนักเรียน (กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง
และกลุ่มอ่อน) ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด เนื้อหาและบริบทด้านนักเรียน
และสภาพแวดล้อม 

ปรับกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบกิจกรรม นักเรียน และเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม และจะต้องเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ 

มีการประเมินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีใ่ช้ผ่านมาเพื่อน า
ประเด็นปัญหาที่ไดไ้ปปรับปรุงแก้ไข และ พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ครั้งต่อไปอย่างจริงจังและทันท่วงที 

ในการตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
ผลงานหรือช้ินงานในแต่ละครั้ง ผู้วิจัย
ควรที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และควร
ตรวจทันที 
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น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ไป
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระอื่นๆ โดยเฉพาะสาระที่
ต้องการเน้นทักษะทางดา้นการอ่านของ
ผู้เรียน 

ควรน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
อื่นๆ เชjน กลุ่มที่มีปัญหาเรื่อง
ทักษะ กระบวนการอ่านหรือกลุ่มที่
มีรูปแบบปัญหาคล้ายกับ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ แต่
อาจจะเป็นระดับช่วงชั้นอื่น ๆ 

ควรน ารูปแบบของนวัตกรรมนี้ไป
จัดท าให้ลึกซึ้ง หรือเชิงลึกให้
ครอบคลุมตามบริบทของ
สถานศึกษา มีการเผยแพร่ให้แก่
ผู้ที่สนใจน านวัตกรรมหรือ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ไปใช ้
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Thanks! 


