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1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสอือ่านเพิม่เติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู ้
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู ้

ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกับการสอนแบบปกติ



2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนงัสืออ่านเพิ่มเตมิ เรื่อง เศรษฐศาสตร์นา่รู ้ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปทีี ่2 ที่สอนโดยใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเตมิสงูกวา่วธิีการสอนแบบปกติ

1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์นา่รู ้ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 2 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่สร้างขึน้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80



2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) โดยการจับฉลาก 

จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียนท้ังหมด 72 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 42 คน

กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204 จ านวน 36 คน 

กลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 201 จ านวน 36 คน

1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 144 คน



3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ และการเรียนแบบปกติ

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้

4. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
เนื้อหาที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยก าหนด

เนื้อหาให้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 

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 าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาเรียน 10 คาบ แบ่งเนื้อหาออกเป็น จ านวน 5 เรื่อง

3. แผนการจัดการเรียนรู้ก าหนดเนื้อหาเป็น 5  แผนการเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 10 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจ านวน 1 ฉบับ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เป็นแบบเลือกตอบปรนัย 4  ตัวเลือก มีจ านวน 40 ข้อ

ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .05 ขึ้นไป
แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้อง

หาค่าความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ 0.89



6. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ระยะเวลาด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 

เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ในชั่วโมงเรียนรายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส22104 จ านวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 10 ชั่วโมง 

สอนในเวลาเรียนปกติโดยผู้วิจัยด าเนินการสอนเอง

กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 204 จ านวน 36 คน 

กลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 201 จ านวน 36 คน



1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม หมายถึง หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ที่มีเนื้อหาสาระความรู้ที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนปกติทั่วไปที่ กระทรวงศึกษาได้
ก าหนดขึ้นมาในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ที่ประกอบด้วย รูปแบบรูปเล่มมีขนาด A5 รูปภาพประกอบเป็นการ์ตูนวัยรุ่นสมัยใหม่เหมาะสมกับวัยและสามารถส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน เนื้อหาเรื่องราวที่มีความสนุกสนานและข้อคิดเตือนใจ ประกอบด้วย จ านวน 5 เล่ม ดังนี้

1.1 หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 1 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1.2 หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 2 เรื่อง การจัดการเงินออม
1.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 3 เรื่อง การหารายได้จากการลงทุน
1.4 หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 4 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
1.5 หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 5 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจกับการคุ้มครองผู้บริโภค

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถที่นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ทั้งที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์ การกลั่นกรอง
ความรู้โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยเป็นคนสร้างขึ้น 



3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้ ค วามจ า 
ความเข้าใจในเนื้อหา และการน าไปใช้ รวมถึงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในเนื้อหา เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 2 
และเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

4. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หมายถึง ผลจากการใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมที่ประมูลความรู้ ความสามารถจากการที่ได้ศึกษาโดยประมวลผลที่ได้ศึกษาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80

80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่นักเรียนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดย่อยในแต่ละเล่มจากการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80

80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ทั้งหมด 5 เรื่อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80



2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจ านวน 1 ฉบับ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เป็นแบบเลือกตอบปรนัย 4  ตัวเลือก มีจ านวน 40 ข้อ

เครื่องมือการวิจัย
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาเรียน 10 คาบ แบ่งเนื้อหาออกเป็น จ านวน 5 เรื่อง

3. แผนการจัดการเรียนรู้ก าหนดเนื้อหาเป็น 5  แผนการเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10 ชั่วโมง และแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ จ านวน 10 ชั่วโมง



5. เครื่องมือการวิจัย
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาเรียน 10 คาบ แบ่งเนื้อหาออกเป็น จ านวน 5 เรื่อง



การสร้างและหาคุณภาพของพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. น าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 
ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาแลว้เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมนิความสอดคลอ้ง 
(IOC) และประเมนิคณุภาพของหนงัสอือา่นเพิม่เตมิ 
จากแบบสอบถามประมาณคา่ 5 ระดับ ของเครกิ
แพทรคิ

2. น าผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญมาค านวณหา
คุณภาพของความเหมาะสมของหนงัสอือา่นเพิม่เตมิ 
เรื่อง เศรษฐศาสตรน์า่รู ้ส าหรบันกัเรยีนชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 2 ทั้งหมด 5 เล่ม โดยคา่เฉลีย่อยูใ่น
ระดับคา่เฉลีย่ 3.50 ขึ้นไป โดยอยูใ่นระดับมาก 
แสดงวา่แบบฝกึทกัษะมคีวามเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้ในการจดัการเรยีนได้ 

3. น าหนงัสอือา่นเพิม่เติม เรื่อง เศรษฐศาสตรน์า่รู ้
ส าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ไปทดลองหา
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 กับนักเรยีน (กลุ่ม
Tryout) 3 กลุ่ม

รายบุคคล ทดลองกับนักเรียน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  79.33/81.67

กลุ่มย่อย ทดลองกับนักเรียน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  80.89/81.48

ภาคสนาม ทดลองกับนักเรียน 30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  81.13/82.08



3. แผนการจัดการเรียนรู้ก าหนดเนื้อหาเป็น 5  แผนการเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 10 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจ านวน 1 ฉบับ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เป็นแบบเลือกตอบปรนัย 4  ตัวเลือก มีจ านวน 40 ข้อ

การสร้างและหาคุณภาพของพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ

วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 

Try-out กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 36 คน

เลือกแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ หาค่า KR-20 =0.89



น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถติิ
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์สถิติมีดงันี้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) กับการเรียนแบบปกติดว้ยการทดสอบค่าสถิต ิt-test 

(Independent Samples t-test)



การ

ทดลอง
จ า น ว น

นักเรียน

คะแนนระหว่างเรียน(E1)

คะแนนเต็ม 50 คะแนน

คะแนนทดสอบหลังเรียน(E2)

คะแนนเต็ม 40 คะแนน

ประสิทธิภาพ

ค ะ แ น น

เฉลี่ย

คิดเป็นร้อย

ละ 

ค ะ แ น น

เฉลี่ย

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 

ผลการหาประสทิธภิาพของหนงัสอือา่นเพิ่มเตมิ เรื่อง เศรษฐศาสตรน์่ารู้ ส าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 

จากตารางที่ 1 สรุปผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามขั้นตอนของการหา
ประสิทธิภาพของหนังสืออา่นเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 3 ขั้นตอน กล่าวคือ ในการหาประสิทธิภาพขั้นที่ 1 แบบ
รายบุคคล) จ านวน 3 คน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.33/81.67 ขั้นที่ 2 (แบบกลุ่มย่อย) จ านวน 9 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.89/81.48 และขั้นที่ 3 (แบบ
ภาคสนาม) จ านวน 30 คน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.13/82.08 แสดงวา่หนงัสอือา่นเพิม่เตมิ เรื่อง เศรษฐศาสตรน์า่รู ้ส าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ซึ่งสูงกวา่
เกณฑม์าตรฐาน 80/80



กลุ่มตวัอยา่ง n S.D. t sig

กลุ่มทดลอง 36 33.14 2.85
2.993 .004

กลุ่มควบคมุ 36 30.89 3.49

ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนหลงัเรยีนระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ

x

p ≤  .05

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ย     ของกลุ่มของกลุ่มทดลอง 
เท่ากับ 33.14 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.85 ค่าเฉลี่ย ของกลุ่มควบคุม เท่ากับ 30.89 และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
3.49 ค่า t จากการค านวณ เท่ากับ 2.99 หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยหนังสืออา่นเพิ่มเติม เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดยกลุ่ม
ทดลอง มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม

x
x



1. ประสิทธิภาพของหนังสือหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.13/82.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่านักเรียนที่สอนด้วยวิธีแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้



การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าประสทิธภิาพเทา่กับ 80.13/82.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ผู้วิจัยก าหนด โดยสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากในการสร้าง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท าใหห้นงัสอือา่นเพิม่เติมมีรปูเลม่ โดยก าหนดขนาดรปูเลม่เป็นขนาด A5 ตาม
ขนาดหนงัสอืการ์ตนูทัว่ไปทีน่กัเรยีนชอบอา่นและก าหนดหนา้ต่อเลม่อยูท่ี ่20-40 หน้า มีขนาดตัวอกัษร 16 พ๊อยท ์พร้อมทัง้ยงัมเีคา้โครงเปน็ story board เป็น
ลักษณะหนงัสอืการ์ตนูทีท่ าใหม้คีวามทนัสมยัเป็นทีช่ืน่ชอบของนกัเรยีน รวมถึงองคป์ระกอบของหนา้ทีม่กีารออกแบบและจดัวางใหม้คีวามเหมาะสมและลงตวัของ
หน้านัน้ๆ ส่วนเนื้อหาแตล่ะเลม่มเีนือ้หาทีไ่มช่บัซ้อนเขา้ใจในบทเรยีนได้งา่ย เกิดความสนใจในการเรยีนเพิม่มากขึน้ดูจากพฤตกิรรมหรอืความสนใจท าใหก้ระตุน้
การเรยีนรู ้อยากจะอา่นเพิม่เตมิ อยากศกึษามากกวา่หนงัสอืเรยีนปกติเพราะครกู าหนดชื่อตวัละครตามชือ่นกัเรยีนและลกัษณะนสิยัของนกัเรียนทีส่ะทอ้นเป็นตวั
ละคร และสามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนได้เป็นอยา่งมาก ประกอบดว้ยเรือ่งราวทีท่ าใหน้า่ตดิตามทีม่ากกว่าในหนงัเรยีนก าหนดจากหนงัสอือา่นเพิม่เติม
เล่มที ่1 จนถึงเลม่ที ่5 และยงัสามารถทบทวนบทเรยีนได้ตลอดเวลา และมกีารใชร้ปูภาพประกอบเลา่เรือ่งตามตัวละครพดูคยุกันเพือ่เพิม่ความชดัเจนและความ
เข้าใจในเรือ่งราวทีต่ัวละครก าลงัสนทนากนัและดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีนทีไ่ดอ้า่นในเนือ้หานัน้ๆ ด้วย ยังท าให้เพิ่มความสามารถในการอ่านหนังสือของนกัเรียน
เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งการแสดงสีหน้าทีน่กัเรยีนอยากเรยีนรู้ ค าพูดทีอ่ยากจะเรยีนโดยมีหนังสอือา่นเพิ่มเติมฉบบัการ์ตูนที่สามารถได้อ่านในลักษณะเนื้อหาเศรษฐศาสตร์
จากที่เข้าใจง่ายเป็นความเข้าใจแบบรวบยอด สรุปใจความด้วย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สารภี พงษ์พันธ์ (2556 
: 81) ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 8 เล่ม มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.78/84.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 สามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย การใช้ภาษาสื่อ
ความหมายชัดเจนเหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 2 มีความถูกต้องตามหลักภาษารวมถึงภาพประกอบที่น่าสนใจมีความสอดคล้องกับเนื้อหา และเข้าใจ
ได้อย่างชัดเจน



2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสืออ่ าน

เพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ แตกต่างกับวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด โดยสอดคล้องกับ

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เพราะหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิเปน็นวตักรรมที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดทุ้กรูปแบบตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ครูผู้สอนจัดขึ้น และผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ ศึกษา ทบทวน ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาทั้งใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยไม่จ ากัดเวลาไม่จ ากัดสถานที่ด้วยและยังท าให้ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ได้อยู่เสมอ ทั้งนี้หนังสือ

อ่านเพิ่มเติมแต่ละเล่มยังมีหน้าปกที่สวยงามดึงดูดให้ผู้เรียนอยากเปิดอ่าน พร้อมทั้งเนื้อหาที่มีเรื่องราวให้น่าติดตามโดยเนื้อหาเ รื่องราวของแต่ละเรื่องจะมี

ความสนุกสนาน เข้าใจง่าย ทั้งภาพและเนื้อหาเรื่องราวที่ตัวละครพูดคุยกันท าให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น ยังได้น าเอาตัวอย่างใน ชีวิตประจ าวัน

สถานการณต์่างๆ ในชีวิตจรงิมาเขยีนเป็นเรื่องราวให้ตรงตามเนื้อหาที่เรียนและเข้าประเด็นตามหลักสูตรแกนกลางก าหนดให้เรียนส่งผลให้ผล สัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา สุขวิทยาภรณ์ (2551:63-65) ศึกษาเรื่องการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาสังคมศึกษา เรื่อง 

เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าวังตะเคียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน



3. ผู้วิจัยสรา้งแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหรอืแบบทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนควรจดัให้มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ของการออก

ข้อสอบทีด่โีดยจะตอ้งค านงึถงึด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย สามารถวัดได้หลายระดับตามการจ าแนกระดับความรู้ของ Bloom ทั้งด้านความเข้าใจ ความจ า 

การประยุกต์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินหรือตีคุณค่าตลอดจนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

2.. ครูผู้สอนควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับอ่อน โดย

ค านงึถึงความแตกต่างระหว่างบคุคลด้วย และการใหค้ าแนะน าอธบิายขอ้ตกลงและวธิีการท ากิจกรรมพร้อมชี้แนะให้นักเรียนอย่างละเอียด รวมทั้ งควรจัด

เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมแต่ละเล่มให้ชัดเจน

1. ครูผูส้อนหรอืผูท้ีส่นใจทีจ่ะน าหนงัสอือา่นเพิม่เตมิ เรื่อง เศรษฐศาสตรน์า่รู ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จะใช้ในการเรียนการสอนควร

จะศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมส าหรับเนื้อหาเศรษฐศาสตร์น่ารู้ ให้มีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง จึงจะสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ หนังสืออ่าน

เพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพ



1. ควรมกีารพฒันาหนงัสอือา่นเพิม่เตมิ ที่มีรายละเอยีดในเนื้อหาสาระอื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และในระดับชั้นอื่นๆ 

เช่น ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีพื้นฐาน  มีความสนใจ  และสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น

3. ควรมกีารวิจยัศกึษาเกีย่วกบัการจดัรปูแบบของภาพ สี ตัวการต์ูน โดยผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญทางด้านศิลปะโดยตรง เพื่อให้งานวิจัยใน

ครั้งต่อไปมีมูลค่าที่สวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

2. ควรสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมในลักษณะรูปแบบอื่นๆ บ้าง เช่น หนังสือเพิ่มเติมรูปแบบสารคดี หนังสือเพิ่มเติมรูปแบบวารสาร เพื่อดึงดูดค วาม

สนใจของผู้ที่สนใจอยากศึกษาและมีความแปลกใหม่เกิดความสนใจ




