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หวัขอ้วิทยานิพนธ์ การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์                  
 วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปี 
 ท่ี 2   วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน ์
ช่ือผูเ้ขียน หนูแพว วชัโศก 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี ทองเอม   
สาขาวิชา  หลกัสูตรและการสอน 
ปีการศึกษา  2556 
 

บทคดัย่อ 

 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1)พฒันาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิด
เศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  2) หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชห้นงัสืออ่าน
เพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน  3)  วดัระดบัความพึงพอใจของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2  ท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตร
สะกิดเศรษฐศาสตร์  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 
2 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์  จงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงไดม้าจาก
การเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จาํนวน1หอ้ง 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1)
หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ประกอบดว้ย
เน้ือหา 4 เร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน 4 หน่วย  2)แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการ
วิจยัประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ (t-test) และโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package For Social Science)  ผลการวิจยัพบว่า 1) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชอ่้านเพ่ิมเติมในวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์สําหรับนักเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี2 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ พบว่า นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียน
สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3)ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํ
รวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 
คาํสาํคญั : หนงัสืออ่านเพิ่มเติม /วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were 1) to develop a Supplementary book using Yum 
Ruammit Sakit Setthasart book  2) to study the achievement test using Yum Ruammit Sakit 
Setthasart before and after learning and 3) to study their satisfaction after using Yum Ruammit 
Sakit Setthasart book. The samples of the research were 30 students of Panyapiwat Technological 
College, Nonthaburi. They were obtained by purposive sampling. Research instruments consisted 
of assessment from 1)the Supplementary book using Yum Ruammit Sakit Setthasart book 
consisted of 4 lessons 2)Achievement test about Yum Ruammit Sakit Setthasart book in 
Economics and 3) a questionnaire about students’  satisfaction on the Supplementary book using 
Yum Ruammit Sakit Setthasart book. The statistics used included mean, standard deviation, t-test. 
The results were as follows 1) Development of the Supplementary book using Yum Ruammit 
Sakit Setthasart for extra reading in Basic Economics 2)The students who learned by using the 
Supplementary book using Yum Ruammit Sakit Setthasart book of CVE2 Panyapiwat 
Technological had their achievement after learning higher than before learning, with statistical 
significance at .05 and 3) their overall satisfaction of the Supplementary book using Yum 
Ruammit Sakit Setthasart book was, at the high level   
 
 
        
Keywords: Supplementary book / Basic Economic 
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กติติกรรมประกาศ 
 
  วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงด้วยดี จาก ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.อญัชลี  ทองเอม 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ไดใ้ห้คาํปรึกษา ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้พกพร่องของงานวิจยั 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในกระบวนการดาํเนินการวิจยัมาตั้งแต่ตน้จนสาํเร็จ ทาํให้งานวิจยั
มีคุณค่า และเป็นประโยชน์อยา่งดียิง่ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสูง 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย  ์ดร.ไพฑูรย  ์ สินลารัตน์ รักษาการคณบดี
วิทยาลยัครุศาสตร์และเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร .
สมเกียรติ รักษ์มณี และอาจารย  ์ดร. ธัญธัช วิภตัิภูมิประเทศ ที่เมตตาเป็นคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และไดใ้หค้าํปรึกษา  ขอ้แนะนาํซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํวิทยานิพนธ์
เล่มน้ีสาํเร็จเรียบร้อย    
  ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ธญัธชั วิภติัภูมิประเทศ   ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชียง เภาชิต 
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนารัตน์ ลิ้ม  ที่ให้ความเมตตา อนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือการ
วิจยั  
  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณไว  ้คณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ด้วยความ
เคารพยิง่ และขอขอบคุณดร.วาสนา วิสฤตาภา ท่ีใหก้าํลงัใจและอาํนวยความสะดวกตั้งแต่ตน้เสมอ
มา ตลอดทั้งเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมิไดก้ล่าวนามไว  ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา และคณะครูผูส้อนวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญา
ภิวฒัน์ท่ีสนบัสนุนใหผู้ว้ิจยัไดศึ้กษาเล่าเรียนจนสาํเร็จการศึกษา 
  ขอกราบขอบพระคุณ พ่อปลิว แม่คาํ วชัโศก พ่อแม่ผูใ้ห้ ญาติพี่นอ้ง รวมทั้งเพื่อน ๆ ท่ี
เป็นกาํลงัใจมาโดยตลอดในการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี 
  คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะแก่คุณบิดา 
มารดาครูอาจารยทุ์กท่านท่ีกรุณาวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้ิจยัมาเป็นอยา่งดียิง่ 
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บทที1่ 

บทนํา 

 
1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวดท่ี 4 ว่าดว้ยเร่ืองแนวการจดั

การศึกษากาํหนดให้สถานศึกษาจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจ โดย

คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทั้งน้ีให้ยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพและถือว่าผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด  ดงันั้นในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง

ยึดหลักการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต อีกทั้ ง

หลกัสูตรท่ีจดัให้กบัผูเ้รียนมีโครงสร้างยืดหยุ่น  ทั้งดา้นสาระเวลาและการจดัการ แผนการจดัการ

ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545–2549) ไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์วว้่า พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุล  

สร้างสังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมมีนโยบายปฏิรูป

การเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  

บทบาทใหม่ท่ีครูจะตอ้งเปล่ียนแปลงตนเองจากการเป็นผูใ้ห้ความรู้ มาเป็นผูจ้ดัประสบการณ์ จดั

เน้ือหาวิชา พฒันาส่ือนวตักรรม เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ครบตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดไว ้สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บวักนัต ์วิลามาศ,  2551)ไดก้ล่าวถึงพระราชดาํรัสว่า

“การศึกษาคือการพฒันาคน  พฒันาชาติ  จะตอ้งพฒันาคนให้มีความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ศตวรรษท่ี 21 นั้นตอ้งเรียนรู้ให้อ่านออกเขียนได ้ เพ่ือจะไดรู้้ข่าวสาร เรียนรู้ให้มีอาชีพ สามารถ

ทาํงานเล้ียงชีพ เกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  รู้จกัดาํรงตนใหส้มฐานะความเป็นมนุษย ์คืออยูอ่ยา่ง

สมคุณค่า  มีศกัด์ิศรี มีคุณธรรมกาํกบัความรู้  ไม่เอาเปรียบกนั ปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์มีวินยัในตนเอง 

สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้เขา้ใจผูอ่ื้น มีความรู้ท่ีจะประหยดัและใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่า” 

และในวนัท่ี 2 เมษายนของทุกปีคณะรัฐมนตรีกาํหนดเป็นวาระการอ่านแห่งชาติ ปี 2552-2561 เป็น

ทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อขบัเคล่ือนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม สร้างสังคมแห่งการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต คนไทยจะไดรั้บการพฒันาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสืออย่าง

ต่อเน่ืองอยา่งทัว่ถึง (ณัฏฐพชัร์ ทศันรุ่งเรือง,  2554) ไดก้ล่าวถึงผลการสาํรวจของสวนดุสิตโพลว่า 

สาเหตุท่ีคนไทยไม่ค่อยรักการอ่าน อนัดบัแรก สภาพสังคม/ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของคนไทยใน

ปัจจุบนัมีเร่ืองของเทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวขอ้งมากข้ึน เช่น เกม อินเทอร์เน็ต การแชท 40.51% อนัดบั 

2 ไม่ไดรั้บการปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็ก ขาดตน้แบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการอ่าน 

26.12% อนัดบั 3 คนไทยไม่ชอบอ่านหนงัสือเพราะอ่านแลว้รู้สึกเบ่ือ ไม่สนุก ง่วงนอน จะชอบฟัง

หรือชอบดูมากกว่าอ่าน 20.09% อนัดบั 4 คนไทยไม่เห็นถึงประโยชน์หรือความสาํคญัของการอ่าน 

ขาดแรงกระตุน้ 7.16% อนัดบั 5 หนงัสือดีๆ ส่วนมากมีราคาแพง หนงัสือทัว่ไปมีเน้ือหาไม่น่าสนใจ 

รูปเล่มไม่สวยงามหรือดึงดูดใหซ้ื้อ 6.12%  (วิทยากร เชียงกลู,  2555) ไดก้ล่าวถึงสภาพการอ่านของ

เด็กไทยไวว้่า เด็กเรียนรู้ภาษาพดูไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยธรรมชาติเพราะเขาอยากรู้ อยากส่ือสารกบัคน

อ่ืนอยู่แลว้ แต่ท่ีเด็กไทยเรียนรู้ภาษาเขียนหรือการอ่านไดไ้ม่เก่งนัก หรือไม่ไดรั้กการอ่าน เพราะ

พวกเขาไม่ไดรั้บการส่งเสริมท่ีเหมาะสม  พ่อแม่ท่ีมีการศึกษาเป็นคนชอบอ่านหนงัสือ  อ่านนิทาน

ใหลู้กเลก็ฟังจะช่วยใหเ้ด็กรักถอ้ยคาํท่ีมีความหมาย  สนุกเพลิดเพลินและรักการอ่านไดม้ากกว่าเด็ก

ท่ีมาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่ไม่อ่าน  ไม่สนใจหนังสือ ความสําคญัของการอ่าน คือการอ่านเป็น

เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ  เป็นเคร่ืองมือสืบ

ทอดทางวฒันธรรม  ส่งเสริมให้คนมีความคิดอ่านและฉลาดรอบรู้ เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความ

เพลิดเพลิน บนัเทิงใจ ทาํให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นจิตใจและบุคลิกภาพ เป็นเคร่ืองมือในการ

พฒันาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา  ประวติัศาสตร์และสงัคม  

 หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นนวตักรรมการเรียนสอนอยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทาง
เรียน สมพร จารุนฏั  (2540, น.3) กล่าวถึงหนงัสืออ่านเพิ่มเติม สรุปไดว้่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมคือ
หนงัสือท่ีมีสาระอา้งอิงหลกัสูตรเน้ือหาเจาะลึกในความรู้เฉพาะวิชาเพ่ิมเติมใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึง
มากข้ึน สามารถนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน นกัเรียนสามารถอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ดว้ย
สอน ไวว้่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นหนงัสือท่ีมีเน้ือหา ความรู้อยูใ่นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรรายวิชา
ใดวิชาหน่ึง  นอกเหนือจากหนงัสือท่ีกระทรวงกาํหนดไว ้จดัทาํข้ึนให้นกัเรียนอ่านเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์และให้มีความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆไดอ้ย่างลึกซ้ึง  ชดัเจนข้ึนดว้ยตนเอง โดย
คาํนึงถึงบุคคลเป็นสําคญั ซ่ึงนักเรียนสามารถเลือกอ่านหนังสือไดต้ามวยัตามความสนใจและครู
สามารถนาํมาใชป้ระกอบการเรียนการสอน  
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  ปัจจุบนัหนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีความสาํคญัต่อการเรียนการสอน  ครูมีหนา้ท่ีนาํความรู้มา
จดัประสบการณ์และสร้างนวตักรรมเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดนิสยัรักการอ่านและใฝ่หาความรู้ดว้ยตนเอง  
โดยพฒันาหนงัสือใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน ไปสู่จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร   
 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ เป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมุ่งให้ความสําคญักบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามมาตรฐานท่ี 1 ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  ว่าดว้ยร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไปและการสร้างนวตักรรมและการวิจยัตามมาตรฐานท่ี 5 ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ว่าดว้ย

ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวิจยัของครู 

 ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นวิชาบงัคบัของนักเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตํ่าในรายวิชาท่ีตนเองสอน เพราะสาเหตุหลายประการ ดงัน้ี 1) วิชาเศรษฐศาสตร์เป็น
ศาสตร์เชิงวิชาการมีหลกัการและทฤษฎีท่ีสลบัซบัซอ้นและลกัษณะเป็นนามธรรม  มีเน้ือหาสาระ
ค่อนขา้งมาก 2) หนงัสือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีรูปภาพประกอบนอ้ยทาํใหย้ากท่ีจะเขา้ใจเร่ืองนามธรรม 
3) ภาษาท่ีใชเ้ป็นทางการทาํใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้ไดย้าก 4)ไม่มีส่ือการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเร้าความสนใจ 5) หนงัสือท่ีนกัเรียนสนใจอ่าน ส่วนใหญ่เป็นหนงัสือการ์ตูนและหนงัสือ
นิยายท่ีเร้าความสนใจ เป็นเร่ืองราวชวนติดตาม  ในฐานะครูผูส้อนหากสามารถแกปั้ญหาเหล่าน้ีได้
กน่็าจะช่วยใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จไดม้ากข้ึน 
  จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ จึงทาํให้ผูว้ิจยัเห็นว่าควรจดัทาํส่ือการเรียนการสอนใน
ลกัษณะของหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ท่ีมีเน้ือหาสาระอิงหลกัสูตรและเพ่ิมเติมประเด็นความรู้และ
ประสบการณ์ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจดัทาํหนังสือข้ึนมาเพื่อประกอบบทเรียน โดยมีเน้ือหาสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกันและมีภาพการ์ตูนประกอบเพ่ือเร้าความสนใจ ทั้ งน้ีเพื่อช่วยให้นักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้เพิ่มยิง่ข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อพฒันาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์

เบ้ืองตน้ 

 2. เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2  โดยใช้

หนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 3. เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการ

ใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์  
 

1.3 สมมติฐานของการวจัิย 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีอ่านหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิด

เศรษฐศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  

1.4 ขอบเขตของการวจัิย   

 ในการทาํวิจยัเร่ืองการพฒันาหนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ โดยใชห้นังสืออ่าน

เพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์  สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 

วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒัน์  จงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 8 หอ้ง 240 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒัน์ จงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) จาํนวน 1 หอ้ง 30 คน เพราะนกัเรียนกลุ่มดงักล่าวเป็นหอ้งประจาํท่ีผูว้ิจยัเป็น

ท่ีปรึกษา ซ่ึงสามารถกาํกับ ดูแลได้สะดวก อีกประการคือระยะเวลาในการเรียนการสอนเป็น

ระยะเวลาสั้นเพราะนกัเรียนเรียนแบบ Block Courseใชเ้วลาเรียน 3 เดือนและฝึกงาน 3 เดือนจน

สาํเร็จการศึกษา 
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2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 หนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

จาํนวน 1 เล่ม ประกอบดว้ยเน้ือหา 4 เร่ืองสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน 4 หน่วย ใชเ้วลาเรียน

หน่วยละ 4 คาบๆละ 50 นาที  ประกอบดว้ย 

 หน่วยท่ี 1 สินคา้เรา สินคา้เขา…..เราไดอ้ะไร 

 หน่วยท่ี 2 เงิน เงิน เงิน ช่ือน้ีดี…แต่มีปัญหา 

 หน่วยท่ี 3 แหล่งเงิน  แหล่งงานของประเทศ 

 หน่วยท่ี 4 การพฒันาเศรษฐกิจ :คาํตอบคือคุณภาพชีวิตประชาชน                           

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั  1 ภาคการศึกษา 

3. ตวัแปรท่ีจะศึกษา 

 ตวัแปรตน้ คือ นกัเรียนใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 

 ตวัแปรตาม คือ 1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  2) ความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 3)

รูปแบบการวิจยั  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง  

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ท่ีมี

คุณภาพ  

 2. นกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิด

เศรษฐศาสตร์  

 3. เป็นแนวทางสาํหรับครูผูส้อน ในการจดัทาํหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมีลกัษณะเหมือนหนงัสือ

อ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ในรายวิชาอ่ืนๆ 

 

 

 

 

DPU



  6 

1.6 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การพฒันาวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ หมายถึง การพฒันาวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้
โดยการจดัทาํหนงัสืออ่านประกอบเพื่อเพิ่มพนูความรู้จากเน้ือหาในรายวิชา 
 หนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ หมายถึง หนังสือท่ีจดัทาํข้ึน

เพื่อเสริมเน้ือหาวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีเป็นเร่ืองราวสะทอ้นกบัสภาพ

ปัญหาของสังคมในปัจจุบนั ใชภ้าษาท่ีไม่เป็นทางการ เขา้ใจง่าย มีภาพการ์ตูนประกอบตลอดเล่ม

ประกอบ ดว้ยเน้ือหา 4 เร่ืองสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน 4 หน่วยและนอกจากนั้นยงัมี

ส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น รูปเล่ม สี ขนาดตวัอกัษร เป็นตน้ 

 นกัเรียน หมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี2 สาขาวิชาธุรกิจ

คา้ปลีกวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์  

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถจากการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุด

ยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ท่ีวดัไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงั

เรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบปรนยั  4 ตวัเลือก จาํนวน 60 ขอ้ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด

ยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ เก่ียวกบัเน้ือหา ภาพการ์ตูน การผกูเร่ือง ลกัษณะและรูปเล่ม รวมทั้ง

คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการทาํวิจยัเร่ืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 
วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี2 วิทยาลยัเทคโน 
โลยปัีญญาภิวฒัน์ ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา บทความ และงานวิจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีประเดน็สาํคญัท่ีนาํเสนอคือ 
 2.1  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวดท่ี 4 แนวการจดัการศึกษา 

 2.2 หลกัสูตรการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางาน

ธุรกิจคา้ปลีก  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

   2.2.1 ความเป็นมาของวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 

   2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

   2.2.3 จุดประสงค ์มาตรฐานรายวิชาและคาํอธิบายวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

 2.3  หนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

    2.3.1 ความหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

    2.3.2 ความสาํคญัของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
    2.3.3 จุดมุ่งหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
    2.3.4 รูปแบบของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
    2.3.5 ลกัษณะการเขียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีดี 
    2.3.6 การสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
    2.3.7 ประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
   2.4  หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการตรวจหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
  2.5  การอ่าน 
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    2.5.1 ความหมายของการอ่าน 
    2.5.2 ความสาํคญัของการอ่าน 
    2.5.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
    2.5.4 ประเภทของการอ่าน 
    2.5.5 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 
    2.5.6 ประโยชน์ของการอ่าน 
  2.6  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    2.6.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    2.6.2 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    2.6.3 การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    2.6.4 ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    2.6.5 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    2.6.6 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    2.6.7 ประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.7  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
   2.7.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
    2.7.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
    2.7.3 การวดัความพึงพอใจ 
  2.8  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    2.8.1 งานวิจยัในประเทศ 
    2.8.2 งานวิจยัต่างประเทศ  
   
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1  พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที ่4 แนวการจัดการศึกษา 
  มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดแ้ละถือผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 
 มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความสาํคญั ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
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เหมาะสม ของแต่ละระดบัการศึกษา ตามขอ้ 1)ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการ
ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข 
  มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดาํเนินการ ตามขอ้ 1 ) ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์
ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 2 ) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็นและทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
 
2.2  หลกัสูตรการอาชีวศึกษา  ประเภทวชิาพณชิยกรรม   สาขาวชิาพณชิยการ   สาขางานธุรกจิ 

ค้าปลกี กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  วชิาเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 

 2.2.1  ความเป็นมาของวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์         
  วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทัศึกษาภิวฒัน์ จาํกดั
ในเครือของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปิดดาํเนินการการเรียนการสอน เม่ือปีการศึกษา 
2548 โดยมีเจตนารมณ์ “เพื่อช่วยพฒันาสังคม และประเทศชาติในดา้นการศึกษา”โดยมีวิสัยทศัน์ 
“เป็นสถาบันการศึกษาชั้ นนําในการผลิตบุคลากร ท่ี เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับ
ภาคปฏิบติั เพ่ือให้ไดพ้นกังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามความตอ้งการของภาค
ธุรกิจในประเทศไทย” 
  การเรียนการสอนในวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ เป็นการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคี 100% เรียนภาคทฤษฎีท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ หรือท่ีศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ 
หรือท่ีโรงเรียนอาชีวะศึกษาเครือข่ายเอกชนและรัฐบาล ระยะเวลา 3 เดือนสลบักับการเรียน
ภาคปฏิบติังานจริงท่ีสถานประกอบ (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และบริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการ) 3 เดือน 
โดยเรียนสลบักนัไปลกัษณะน้ีเป็นระยะเวลา 3 ปี จนสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยไดรั้บใบ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบการเรียนการสอนใน
วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ เป็นรูปแบบการสลบัเรียนหรือ Block Course ภายใน1ปีการศึกษา 
แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน  แต่ละภาคเรียนมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  กลุ่ม A เรียนภาคทฤษฎี ใชเ้วลาเรียน 3 เดือนเป็นการเรียนในห้องเรียนตามปกติ โดย
เรียนท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ และสําหรับศูนยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน์ หรือโรงเรียน
เครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน มีการเรียนโดยเรียนจากระบบ"การเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง 
 ( 2 Ways Video Conference) มีอาจารยส์อนจากส่วนกลางผา่นระบบ Video Conference ไปยงัศูนย์
การเรียนปัญญาภิวฒัน์ หรือโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน 
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  กลุ่ม B เรียนภาคปฏิบติั ใชเ้วลาเรียน 3 เดือน โดยจะเรียนภาคปฏิบติั ณ ร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่น ท่ีผูเ้รียนไดเ้ลือกไว ้ เป็นระบบการเรียนแบบปฏิบติังานจริง (มีรายไดจ้ากการฝึกปฏิบติังาน) 
เม่ือครบ 3 เดือน ทั้งสองกลุ่มจะสลบัการเรียน  หลกัสูตรท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ เปิด
สอนอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มี 2 สาขา ไดแ้ก่  
  หลกัสูตร ธุรกิจคา้ปลีก 
  เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียน ไดมี้ความรู้ในดา้นการคา้ปลีกอยา่งครอบคลุม และ
ครบวงจรของการบริหารธุรกิจ  เป็นการสอนเพ่ือให้ผูเ้รียนมีความพร้อมและความสามารถเป็น
เจา้ของธุรกิจส่วนตวั วิชาท่ีสอนในหลกัสูตรน้ี จึงครอบคลุมในหลายๆดา้น เช่น บญัชี การขาย 
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจคา้ปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปะการขาย การจดัแสดงสินคา้ การ
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เป็นตน้ 
  หลกัสูตร ไฟฟ้ากาํลงั 
   เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดข้ึนให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้เก่ียวกบังานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การ
ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร เคร่ืองมือกล งานเช่ือม งานเคร่ืองยนตเ์คร่ืองทาํความเยน็ ไฮด
รอลิกส์ เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า รวมทั้งคอมพิวเตอร์ การเงินและบญัชี 
 2.2.2  แนวคิดเก่ียวกบัวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

 คณะเศรษฐศาสตร์ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงผลการศึกษาวิจยัในต่างประเทศ โดยเฉพาะจาก
บทความเร่ือง “Why Are Students Afraid of Economics” สรุปไดว้่า การท่ีวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่เป็น
ท่ีนิยมเลือกเรียนกนัอยา่งแพร่หลายนั้น เป็นเพราะผลมาจากสาเหตุหลายประการ รวมทั้งประเด็นท่ี
เก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ซ่ึงผลการสาํรวจช้ีใหเ้ห็นว่ายงัคงใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายหนา้ชั้นแบบเดิมๆ เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการนาํเทคนิควิธีการสอนท่ีน่าสนใจ
มาใชก้นัมากนกั ในมหาวิทยาลยัใหญ่ๆ การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ สอนกนัในหอ้งเรียน
ขนาดใหญ่  มีนกัเรียนนบัร้อยคน การจดัห้องเรียนขนาดใหญ่นบัว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของ
นกัเรียนมาก เพราะวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีสาระมากมายและสลบัซบัซอ้น จาํเป็นตอ้งมี
เทคนิควิธีการนาํเสนอใหส้ามารถดึงดูดความสนใจของนกัศึกษา ซ่ึงจาํเป็นมากท่ีจะตอ้งสอนกนัใน
ห้องเรียนขนาดเลก็ นอกจากน้ีวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ยงัมีขอบเขตครอบคลุมหลกัการแนวคิด
ต่าง ๆ กวา้งขวางมาก ทาํใหย้ากต่อการท่ีนกัเรียนนกัศึกษาจะซึมซบัได ้ การจดัลาํดบัหลกัสูตรการ
สอนจากเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ไปสู่ระดบักลาง (Intermediate) และสูงข้ึนไปในขั้นระดบัปริญญา
โท มกัจะประกอบดว้ยแนวคิดหลกัการเหมือนๆกนั ท่ีจริงแลว้หลกัสูตรการสอนวิชาน้ีในระดบัสูง
ข้ึนไปควรจะมีขอบเขตท่ีแคบลง มีผลงานวิจยัในมหาวิทยาลยัของสหรัฐช้ีให้เห็นว่า นักศึกษา
ปริญญาโทยงัมีความสับสน ไม่เขา้ใจในหลกัการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีพวกเขาควรจะได้
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เรียนรู้มา ตั้งแต่ในชั้นปริญญาตรีแลว้ ซ่ึงอาจอธิบายไดว้่า การขาดการเรียนรู้ดงักล่าวน้ีเป็นผลมา
จากการท่ีหลกัสูตรปริญญาตรีครอบคลุม สาระต่างๆกวา้งขวางเกินไป แต่ขาดความลึกลงไปใน
รายละเอียด ทาํให้ผูท่ี้ขาดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มาก่อน มกัจะรู้สึกไม่สบายใจและเกิดความ
ประหวัน่ใจในการเรียนวิชาน้ี ซ่ึงอาจแกไ้ขไดง่้ายๆดว้ยวิธีการ ลดขอบเขตของวิชามิใหก้วา้งเกินไป 
สอนเพียงบางบทเท่านั้นก็พอเพียง ขา้มไปไดห้ลายบท เนน้การเรียนการสอนเฉพาะบทท่ีสาํคญั
เท่านั้น การใชแ้นวคิดตามหลกัผูเ้รียน เป็นศูนยก์ลาง เพื่อทาํให้วิชาเศรษฐศาสตร์น่าสนใจ และ
นาํไปใชป้ระโยชน์ใหม้ากข้ึน กระทาํไดห้ลายทาง โดยเฉพาะการเขียนตาํราทางดา้นเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองตน้  ถา้หากเราไดศึ้กษาดูตาํราเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ของต่างประเทศ  อาจารยผ์ูแ้ต่ง
จะมีความพยายามท่ีจะหาวิธีการนาํเสนอ วิธีการแต่งตาํราเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมากข้ึน
เร่ือยๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งตาํราเรียน Principles of Macroeconomics ของ Professor N. 
Gregory Mankiw แห่งมหาวิทยาลยั Harvard  ซ่ึงมีวิธีเขียนตาํราท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีใชผู้เ้รียน
เป็นศูนยก์ลางมากยิ่งข้ึนกว่าตาํราท่ีเขียนกนัแบบเดิมๆ โดยปรับเปล่ียนวิธีการเขียนตาํราแบบการ
ถ่ายทอดทฤษฎีทางวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ มาเป็นนาํเสนอวิธีการเรียนวิธีเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ 
เร่ิมตน้จากการทาํความเขา้ใจง่ายๆวา่ วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นตวัคน ไม่ไกลจากตวัคน คือ
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ ไม่ใช่พฤติกรรมของสมการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ต่างๆ ซ่ึงดูเสมือนหน่ึงเป็นช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลท่ีไม่มีชีวิต ไม่สะทอ้นให้เห็นความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัระหว่างคนกบัระบบรอบตวัคนอย่างเป็นรูปธรรม วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้เป็นหน่ึง
ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ของวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ (2201 – 1016) จาํนวน 2 หน่วยกิต  4 คาบ/สปัดาห์ 

 2.2.3  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มาตรฐานรายวิชาและคาํอธิบายวชิาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เพื่อใหรู้้แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์  เขา้ใจโครงสร้างของ

ระบบเศรษฐศาสตร์  เกิดความรู้เก่ียวกบัอุปสงค ์ อุปทาน และราคาดุลยภาพ สามารถนาํทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสาํคญัของการศึกษาวิชา

เศรษฐศาสตร์ 

 มาตรฐานรายวิชา 

 1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างของระบบเศรษฐศาสตร์ 
 2. เขา้ใจอุปสงค ์อุปทาน และราคาดุลยภาพ 
 3. นาํหลกัเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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 คาํอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค ์ อุปทาน การกาํหนด

ราคาดุลยภาพ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายไดป้ระชาชาติ เงิน

เฟ้อเงินฝืด เงินตึงตวั วฏัจกัรเศรษฐกิจ ดุลการคา้และดุลการชาํระเงิน การพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และแนวทางแกไ้ข มีการแบ่งหน่วยการสอนไวท้ั้งหมด 

11หน่วยในหนงัสือวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

  หน่วยท่ี1 เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวิชาเศรษฐศาสตร์ 
  หน่วยท่ี2 เร่ือง ระบบเศรษฐกิจ 
  หน่วยท่ี3 เร่ือง อุปสงค ์อุปทานและดุลยภาพของตลาด 
  หน่วยท่ี4 เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  หน่วยท่ี5 เร่ือง ทฤษฎีการผลิต 
  หน่วยท่ี6  เร่ือง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
  หน่วยท่ี7  เร่ือง รายไดป้ระชาชาติ 
  หน่วยท่ี8  เร่ือง เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึงตวัและวฏัจกัรเศรษฐกิจ 
  หน่วยท่ี9    เร่ือง การคา้ระหวา่งประเทศ 
  หน่วยท่ี10  เร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจ 
  หน่วยท่ี11  เร่ือง โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 
2.3  หนังสืออ่านเพิม่เติม 
 2.3.1   ความหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
  นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมไวด้งัน้ี 

  ถวลัย ์ มาศจรัส (2538,  น.20) กล่าวว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมไม่ใช่หนงัสือแบบเรียน
บงัคบัใช ้แต่ถือเป็นส่ือการเรียนการสอนชนิดหน่ึงท่ีจดัทาํข้ึน เพื่อช่วยขยายประสบการณ์การเรียนรู้
ของผูเ้รียนใหก้วา้งข้ึน 
 สมพร จารุณฏั (2540,  น.3) กล่าวไวว้่า หนงัสือท่ีมีสาระอา้งอิงหลกัสูตร เน้ือหาเจาะลึก

ในความรู้เฉพาะวิชาเพิ่มเติมใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึงมากข้ึน สามารถนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการ

สอน นกัเรียนสามารถอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง   
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 จินตนา  ใบกาซูยี (2542,  น.6) กล่าวว่า หนังสือท่ีมีสาระอา้งอิงหลกัสูตรสําหรับให้

นกัเรียนอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองตามความเหมาะสมของวยัและความสามารถใน

การอ่านของแต่ละบุคคล หนงัสือประเภทน้ีเคยเรียกวา่หนงัสืออ่านประกอบ 

 สุวิทย ์ มูลคาํ (2550,  น.73) กล่าวว่า หนงัสือท่ีมีเน้ือหาสาระอิงหลกัสูตร เพ่ือช่วยให้

การเรียนการสอนเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  นอกจากนั้นยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ

ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเองตามความเหมาะสมกบัวยัและความสามารถในการอ่าน เพ่ือการ

เรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

 สรุปไดว้่า หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเป็นหนังสืออ่านประกอบท่ีให้ความรู้ตามเน้ือหาท่ี

หลกัสูตรกาํหนดหนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นหนังสือท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมเน้ือหาวิชาต่าง ๆ มีเน้ือหา

เหมาะสมกบัวยัและความสามารถในการอ่านของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนสามารถอ่านไดท้ั้งในและ

นอกเวลาเรียน  

 2.3.2   ความสาํคญัของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  
  สมพร จารุนฏั  (2540,  น.5-8) ไดเ้สนอถึงความสาํคญัของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  ดงัน้ี 
  1. ส่งเสริมความรู้ หนังสืออ่านเพ่ิมเติมควรมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัความรู้หรือทกัษะ
ความคิดรวบยอดและหลกัการหรือทฤษฎีเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน
ในการดาํเนินชีวิต  การศึกษาหาความรู้ รวมทั้งก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและพฒันาการดา้น
ต่างๆ 
  2. ส่งเสริมสติปัญญา หนังสืออ่านเพ่ิมเติมควรส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ผูอ่้านได้
พฒันาทักษะการสังเกต ตีความเปรียบเทียบใช้เหตุผล จาํแนกแจกแจง วิเคราะห์ประเมินค่า 
ตลอดจนสามารถนาํความรู้และทกัษะเหล่านั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการแกปั้ญหาต่างๆ 
  3. ส่งเสริมเจตคติท่ีเหมาะสม หนังสืออ่านเพิ่มเติมควรสอดแทรกแนวคิดท่ีผูอ่้านเกิด
เจตคติ  ท่ีเหมาะสม นาํความรู้ไปใชต้ามแนวทางท่ีพึงประสงคเ์ป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม 
  4. ส่งเสริมความเขา้ใจ หนงัสือเพิ่มเติมควรเสนอเน้ือหาสาระในลกัษณะท่ีส่งเสริมให้
ผูอ่้าน  สามารถทาํความเขา้ใจเร่ืองราวได ้ กล่าวคือใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและพอเหมาะแก่ความรู้และ
ประสบการณ์ทางดา้นภาษา เสนอเน้ือหาตามลาํดบัขั้นตอนของความรู้และตามพฒันาการทางสติ 
ปัญญาของผูอ่้านไดอ้ย่างเหมาะสม  ตลอดจนใชเ้ทคนิควิธีหรือเคร่ืองเสริมความเขา้ใจอ่ืนๆ เช่น
ภาพประกอบ  แผนภาพ  ตาราง  คาํถาม อภิธานศพัทเ์ป็นตน้ 
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  5. ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  หนงัสืออ่านเพิ่มเติมควรมีลกัษณะท่ีกระตุน้
ผูอ่้านให้เกิดความสนใจ ความกระตือรือร้นศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง กล่าวคือผูเ้ขียนควรเสนอ
เร่ืองราวท่ีนักเรียนแต่ละวยัสนใจ ให้ความสําคญัและมองเห็นประโยชน์เร่ืองราวท่ีนาํเสนอซ่ึง มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน ตลอดจนเสนอแนะหนงัสืออ่ืนๆท่ีผูอ่้านอาจไปศึกษาให้กวา้งข้ึน
ตามความสนใจ 
  บนัลือ  พฤกษะวนั (2545,  น. 6)ไดใ้หค้วามสาํคญัของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมดงัน้ี 
  1. ช่วยให้เด็กสามารถเพ่ิมทกัษะการอ่านไดดี้  เพราะเด็กไดมี้โอกาสอ่านคาํซํ้ าช่วยให้
เกิดความแม่นยาํในการจาํรูปคาํไดดี้เพราะการจาํรูปคาํไดเ้ป็นเคร่ืองมือสําคญัในการอ่านในชีวิต
ประจาํ วนั 
  2. การซํ้าคาํในลกัษณะท่ีแปลกแตกต่างไปจากเดิม ยอ่มขยายประสบการณ์ในการเขา้ใจ
ความหมายของคาํไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  
  3. นอกจากจะใชภ้าษาดีแลว้ยงัมีภาพช่วยในการท่ีจะให้เด็กไดเ้ขา้ใจเร่ืองราวแต่ละบท  
แต่ละตอนกบัทั้งความเป็นเหตุเป็นผลอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 
  4. การท่ีฝึกอ่านเองทาํความเขา้ใจภาพเองดีกว่าการเรียนรู้ท่ีตอ้งมีผูบ้อก ผูฝึ้กหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาใหอ่้านและเป็นทางหน่ึงท่ีสร้างเสริมนิสยัรักการอ่าน 
 สรุปไดว้่า  ความสาํคญัของหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม คือส่ือการสอนท่ีมีประโยชน์ต่อผูส้อน
และผูเ้รียนมีเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์เปิดโอกาสใหผู้อ่้านพฒันาทกัษะดา้นต่างๆนาํความรู้ไปใช้
ตามแนวทางท่ีพึงประสงคแ์ละมีความรู้กวา้งขวาง  ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง   
  ความจาํเป็นในการใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม 
 จินตนา ใบกาซูย ี (2542,  น.17-19) กล่าวถึง ความจาํเป็นในการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม
ดงัน้ี 
 1. หนังสืออ่านเพ่ิมเติมมีบทบาทสําคญัอย่างมากในการเรียนการสอนของทั้งครูและ
นกัเรียน หลกัสูตรและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ สนบัสนุนใหมี้การผลิตและ
การใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมอยา่งกวา้งขวางและแพร่หลาย ทั้งน้ีเพราะการเรียนการสอนของครูและ
นกัเรียนจะใชเ้พียงหนงัสือเรียนท่ีกาํหนดให้เรียนในชั้นเรียนแต่เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงบางคร้ังอาจใช้
เพียงหน่ึงเล่ม หน่ึงรายวิชา หากเป็นเช่นน้ีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรจะไม่บรรลุ
เป้าหมาย โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่า ให้ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะ “มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ” ดงันั้นการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรไดน้ั้นผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย นอกเหนือจาก
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หนังสือเรียนท่ีกาํหนดไวห้นังสืออ่านเพิ่มเติมจึงมีบทบาทในการเรียนการสอนเกือบเทียบเท่า
หนงัสือเรียน 
 2. โรงเรียนจึงควรสนับสนุนการผลิตและการใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติมอย่างกวา้งขวาง 
ทั้งในระดบัครูผูส้อนและนกัเรียนผูใ้ชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม เช่น ใหโ้อกาสครูและนกัเรียนเลือกใช้
ขอ้มูลต่างๆ จากหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายนอกเหนือจากหนงัสือเรียนโดยโรงเรียนจดัทาํไว้
ในหอ้งสมุดอยา่งเพียงพอ เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการคน้ควา้ประกอบการเรียนของตนเอง ทั้งน้ีครูจะ
เป็นผูแ้นะนาํวิธีการศึกษาคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน 
 2.3.3   จุดมุ่งหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  
  ถวลัย ์มาศจรัส  (2538,  น.77-80) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายในการสร้างหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
  1. เป็นการให้ความรู้ ข่าวสารใหม่ ขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งและเพิ่มเติมรายละเอียดเน้ือหา
บางหวัขอ้ ท่ีไม่สามารถกาํหนดลงในแบบเรียนไดห้มด โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการ ความ 
สามารถพิเศษ ความอยากรู้อยากเห็นและความกระตือรือลน้ของเดก็ได ้
  2. เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
  3. เพื่อใหเ้ดก็รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์และเกิดทกัษะในการอ่านมากข้ึน 
  4. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามของสงัคมและสร้างศรัทธาในเอกลกัษณ์ไทย 
  5. เพื่อเสริมสร้างนิสยัรักการ อนัจะทาํใหเ้ดก็ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆจากหนงัสือตาม
ความสนใจ 
  6. ช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาการเลือกหนงัสืออ่านท่ีดีและเหมาะสมได ้
  7. เพื่อใหเ้ดก็ไดรั้บความสนุกเพลิดเพลินมีความสุขใจ 
  8. ช่วยใหเ้ดก็มีหนงัสือท่ีเหมาะสมกบัวยั 
 สรุปไดว้่า จุดมุ่งหมายในการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม คือใชเ้ป็นเอกสารจดัการเรียน

การสอน สร้างเสริมจินตนาการให้เกิดการคิด สร้างสรรค ์ให้รู้จกัอ่านหนงัสือและช่วยเสริมสร้าง

นิสัยรักการอ่านมีทกัษะการจดัการในเร่ืองเวลา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ ค่านิยมท่ีดีงาม

ไดรั้บความบนัเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลินและมีความสุข 

 2.3.4   รูปแบบของการเขียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
  สมพร  จารุนฏั  (2540,  น.8-9) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการเขียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติม
ออกเป็น 4 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 
  1. รูปแบบความเรียง ( exposition )เช่นการเขียนอธิบาย บรรยาย อภิปราย สืบค้น 
แกปั้ญหา  วิเคราะห์และพรรณนา เป็นตน้ 
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  2. รูปแบบนิทาน (narrative) 
  3. รูปแบบนิยาย (fiction) 
  4. รูปแบบคาํประพนัธ์ (poetry) 
  ทั้งน้ีสมพร จารุณัฐได้อธิบายเพิ่มเติมว่า รูปแบบของการเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
ย่อมข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของผูเ้ขียน  จุดมุ่งหมายและธรรมชาติของเน้ือหาสาระของวิชาท่ีจะ
นาํมาเขียน วยัของผูอ่้านเหล่าน้ี เป็นตน้  โดยเฉพาะถา้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมุ่งเสนอความรู้  
ความคิดรวบยอด หลกัการมกัจะนาํเสนอเน้ือหา  รูปแบบความเรียงมากกวา่รูปแบบอ่ืน   
  กรมวิชาการ  (2545,  น. 36-38) ไดแ้บ่งรูปแบบของการเขียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ดงัน้ี 
  1. รูปแบบอธิบาย สามารถจาํแนกแยกยอ่ยออกไปอีกไดห้ลายรูปแบบ  
   1.1 การเขียนใหค้วามหมาย 
   1.2 การเขียนบอกเหตุผล 
   1.3 การเขียนอภิปราย 
   1.4 การเขียนเปรียบเทียบ 
   1.5 การเขียนแสดงกระบวนการ 
   1.6 การเขียนเสนอปัญหาและการแกปั้ญหา 
   1.7 การเขียนวิเคราะห์ 
   1.8 การเขียนตามเกณฑห์รือประเภท 
  2. รูปแบบพรรณนา 
  3. รูปแบบบรรยาย 
  4. รูปแบบนิยายหรือนิทาน 
  5. รูปแบบคาํประพนัธ์ 
 จินตนา ใบกาซูย ี (2547,  น.191-192) กล่าวถึงการเขียนหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมไว ้สรุปได้

วา่ แนวการเขียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีทั้งในลกัษณะการเขียนแบบสารคดีและการเขียนแบบบนัเทิง

คดี แต่จะมุ่งเนน้ในลกัษณะการเขียนแบบสารคดีมากกว่าเพื่อเนน้ให้สารประโยชน์ความรู้ในเร่ือง

ต่างๆ ทั้งน้ีแนวการเขียนท่ีเหมาะสมสาํหรับหนงัสืออ่านเพิ่มเติมควรจะเขียนเป็นความเรียงมากท่ีสุด 

ในการเขียนความเรียงนั้นมีโวหารหรือวิธีเรียบเรียงท่ีสาํคญัและนิยมใชม้ากมีดงัต่อไปน้ี 

 1. การบรรยายเป็นวิธีการเล่าเร่ืองท่ีไดพ้บเห็นมาอย่างถ่ีถว้น อาจมีตวับุคคลหรือตวั

ละครมีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นเน้ือเร่ืองดาํเนินไปซ่ึงนิยมใชเ้ขียน

งานประเภทนิทาน นิยาย ตาํนาน ประวติั เร่ืองเล่า รายงานหรือบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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 2. การพรรณนา เป็นวิธีการใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไดพ้บเห็นมาโดยไม่มี

เน้ือเร่ืองหรือเป็นการรําพนัความรู้สึกของผูเ้ขียนก็ได ้ นิยมใชเ้ขียนในการพรรณนาความงามของ

ธรรมชาติ  สถานท่ีและความดีของบุคคล เป็นตน้ 

 3. การอธิบายเป็นวิธีการช้ีแจง สั่งสอน อธิบายและพิสูจน์ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเป็น

การใหค้วามกระจ่างในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

 4. การอภิปราย เป็นวิธีการชกัจูงใจช้ีชวนให้คลอ้ยตามและปฏิบติัตามโดยใชเ้หตุผล

หรือการใชต้วัอยา่ง หรือการอา้งอิงใหน่้าเช่ือถือและสมจริง 

 5. การเปรียบเทียบ เป็นวิธีการเทียบเคียงเพื่อให้ขอ้ความท่ีมีอยูเ่ดิมนั้น มีความหมาย

กระจ่างข้ึน โดยการยกอีกตวัอยา่งหน่ึงมาเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างหรือความเหมือนกนั 

 6. การเล่าเร่ืองเป็นการเขียนเล่าประสบการณ์ให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ในลกัษณะการบรรยาย 

เล่าเร่ืองและมีการพดูคุยสนทนา เพื่อใหเ้ร่ืองดาํเนินไปมีการใชส้รรพนามระหวา่งผูอ่้านกบัผูเ้รียน 

 7. จดหมายหรือบนัทึกเหตุการณ์ เป็นวิธีการเขียนแบบจดหมายและแบบบนัทึกใน

ทาํนองเล่าเร่ืองท่ีไดพ้บไดเ้ห็นมาโดยไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบั  แต่เป็นไปตามเร่ืองท่ีผูเ้ขียนมี

ประสบการณ์ 

 8. สาระบนัเทิง เป็นวิธีการเขียนท่ีผสมผสานระหว่างการเขียนแบบสารคดีและบนัเทิง

คดี เขา้ดว้ยกนั โดยใหมี้ลกัษณะการเขียนแบบบนัเทิงคดี มีการสมมติตวัละคร มีฉากและใชก้ลวิธี

เขียนแบบเร่ืองสั้นนิยายเขา้มาช่วยในการเขียน เพื่อให้เร่ืองสนุกสนานชวนอ่านโดยยงัมีเน้ือหาท่ี

เป็นความรู้สาระและความคิดแก่ผูอ่้านอยา่งเตม็ท่ี 

  สรุปไดว้่า การเขียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีหลายรูปแบบ  มีทั้งในลกัษณะการเขียนแบบ
สารคดีและการเขียนแบบบนัเทิงคดี วิธีเรียบเรียงท่ีสําคญัและนิยมใชม้าก คือรูปแบบความเรียง 
รูปแบบนิทาน รูปแบบนิยายและรูปแบบคาํประพนัธ์  ทั้งน้ีการจะเขียนหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
ย่อมข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของผูเ้ขียน จุดมุ่งหมายและธรรมชาติของเน้ือหาสาระของวิชาท่ีจะ
นาํมาเขียน  หนงัสืออ่านเพิ่มเติมมุ่งนาํเสนอความรู้ หลกัการ ความคิดรวบยอด รูปแบบความเรียง
มากกวา่รูปแบบอ่ืน ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงวยัของเดก็ดว้ย 
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 2.3.5   ลกัษณะการเขียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีดี 
 จินตนา ใบกาซูย ี (2547,  น. 215-218) ไดส้รุปการกาํหนดแนวทางในการเขียนหนงัสือ

อ่านเพิ่มเติมใหมี้ลกัษณะน่าอ่านและใชส้อยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นสาํนวนภาษา ตอ้งเป็นภาษาไทยท่ีดี กล่าวคือ ใชค้าํท่ีถูกตอ้งตามหลกัภาษาตรง

ความหมาย สะกดถูกตอ้งตามหลกัพจนานุกรม เลือกใชค้าํเด่นๆ หลีกเล่ียงคาํศพัทว์ิชาการใชค้าํศพัท ์

ท่ีบญัญติัแลว้และใชส้าํนวนภาษาท่ีเพิ่มสีสนั เป็นตน้ 

 2. การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน การนาํเคร่ืองหมายวรรคตอนเขา้ช่วย มีส่วนทาํให้

ขอ้เขียนแม่นยาํกระจ่างและน่าอ่านมากข้ึน อาจใชค้าํย่อไดแ้ต่ควรใชใ้ห้ถูกตอ้งและตอ้งเป็นคาํท่ี

เขา้ใจกนัโดยทัว่ไป 

 3. มีเอกภาพในการเสนอเน้ือหาและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

 4. มีสมัพนัธภาพ เป็นลาํดบัความสาํคญัของเน้ือเร่ืองตามเหตุผล หรือตามระยะเวลามี

ความชดัเจน มีรายละเอียดเขา้ใจไดป้ราศจากขอ้สงสยั 

 5. มีความกระชบัรัดกมุ ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง น่าอ่าน อ่านเขา้ใจง่าย 

 6. ควรมีความยาวพอเหมาะในแต่ละบท  

  ท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า  ลกัษณะการเขียนหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมท่ีดีให้มีลกัษณะน่า
อ่าน คือใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้งตามหลกัภาษาตรงตามความหมาย กระชบัรัดกุม น่าอ่าน อ่านเขา้ใจ
ง่าย มีความยาวพอเหมาะในแต่ละบท ใชส้าํนวนภาษาท่ีเพ่ิมสีสัน มีเอกภาพในการนาํเสนอเน้ือหา
ความสําคญัของเน้ือเร่ืองตามเหตุผลหรือตามระยะเวลา  มีความชดัเจน มีรายละเอียดท่ีเขา้ใจได ้
รูปเล่มเร้าความสนใจ อ่านแลว้ส่งเสริมการเรียนรู้ไดดี้และเพิ่มข้ึน  
 2.3.6   การสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  

 Huck Charlotte S. (1961,  pp. 6-14) ไดก้ล่าวถึง การสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม มี

หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 1. โครงเร่ือง (Plot) ตอ้งเป็นโครงเร่ืองท่ีดี เร้าใจให้ผูอ่้านติดตาม โดยเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจและสมจริง 
 2. เน้ือเร่ือง (Content) ตอ้งมีคุณค่าและเหมาะสมกบัเดก็ 
 3. แก่นเร่ือง (Theme) ควรมีคุณธรรมแต่ไม่ตอ้งสอนโดยตรง เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั
ชีวิต ประจาํวนัและเหมาะสมกบัเดก็ 
 4. ตวัละคร (Characterization) ควรมีส่วนท่ียกระดบัจิตใจของผูอ่้านไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 5. ลีลาในการเขียน (Style) เสนอเร่ืองราว ชดัเจน บทสนทนาเป็นธรรมชาติ 
 6. รูปแบบ (Format) รูปภาพและรูปเล่มตอ้งชวนอ่าน ตวัหนงัสือควรพิมพช์ดัเจน 
 7. อ่ืน ๆ (Other Consideration) ควรเป็นหนงัสือท่ีทาํใหเ้ดก็พอใจและติดตามอ่าน 

 ถวลัย ์มาศจรัส  (2535,  น.79-80) ไดก้ล่าววา่  การเขียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติม นิยมเขียน
ในรูปสารคดีท่ีมีองค ์ประกอบ ดงัต่อไปน้ี 
 1. เน้ือหา 
 2. ภาษา สารคดี 
  3. ภาพประกอบ 

1. เน้ือหา 
 ในส่วนน้ีจะตอ้งมาจากเร่ืองจริงท่ียดึหลกัมุ่งแสดงขอ้มูล ใหค้วามรู้แก่ผูอ่้านสาระของ
เร่ือง ราวสามารถตรวจสอบได ้มีแง่คิดต่อผูอ่้านประเดน็ใดประเดน็หน่ึง 

2. ภาษาสารคดี  
 เป็นการใชภ้าษาท่ีเป็นแบบแผน มีหลกัในการเขียน สามารถตรวจสอบ ไดคื้อเป็นคาํ 
สุภาพ ไม่มีการตดัทอนรูปประโยค ภาษาไม่แสดงออกถึงความรุนแรง หลีกเล่ียงภาษาท่ีเป็น โวหาร 
ยดืเยื้อเป็นกลาง ไม่ตลกขบขนั มีความเคร่งครัดและรักษามาตรฐานของภาษา 
 3. ภาพประกอบถือเป็นหลกัของงานเขียนประเภทของสารคดี เพราะภาพถ่ายจะช่วย
เสริมเน้ือหาใหช้ดัเจน ยิง่ข้ึน และยงัช่วยใหผู้อ่้านมีความรู้สึกวา่ไปรับรู้เร่ืองราวดงักล่าวนั้นดว้ย
ตนเอง ภาพประกอบควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

  3.1 เสริมใหเ้น้ือหาเด่นชดัยิง่ข้ึน 
  3.2 ภาพกบัเน้ือหาเป็นเร่ืองเดียวกนั 

   3.3 เป็นภาพถ่ายเร่ืองราวจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง 

 4.  มีคาํบรรยายท่ีถูกตอ้งชดัเจน 
 5.  ขนาดของภาพท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 
  5.1 เดก็เลก็ (อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2) ควรมีขนาด 3ใน4 ของหนา้ 
  5.2 เดก็โต (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี4) ควรมีขนาด 1ใน 2ของ
หนา้ 
   5.3 เดก็วยัรุ่นตอนตน้ (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6) ควรมีขนาด 

1ใน 4 ของหนา้ 
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 จินตนา ใบกาซูย ี (2547,  น.146 -214)  อธิบายว่า ในการสร้างหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมใหมี้

ประสิทธิภาพนั้นควรดาํเนินการเป็นลาํดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การวางแผนการเขียน เป็นการวางแผนการเขียนล่วงหนา้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัหรือเป็น

แนวทางในการเขียน ซ่ึงขั้นตอนวางแผนการเขียน มีดงัต่อไปน้ี 

  1.1  กาํหนดประเภทหนงัสือและกาํหนดแนวในการเขียนให้ตรงตามจุดประสงค์

ของหนงัสือประเภทนั้นๆ รวมทั้งตรงกบัความสนใจของเดก็ดว้ย 

  1.2  กาํหนดจุดประสงคข์องการเขียน เพื่อให้การเขียนหรืออ่านนั้นๆ มีเป้าหมาย

ทิศทางท่ีชดัเจน ทั้งมีจุดประสงคท่ี์เด่นชดั 

  1.3  กาํหนดระดบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนให้ตรงกบั

ระดบัอายเุพศและความสามารถในการอ่าน 

  1.4  กาํหนดเน้ือหาหรือหวัขอ้เร่ืองใหต้รงกบัเน้ือหาในหลกัสูตรหรือตรงกบัความ

สนใจและความตอ้งการการอ่านตามวยัของเดก็ 

  1.5  กาํหนดช่ือเร่ือง ให้สอดคลอ้งกบัหัวเร่ืองและโครงสร้างของเน้ือหา เพ่ือให้

ผูอ่้านสามารถคาดคะเนไดว้า่เน้ือหาภายในเป็นเร่ืองอะไร 

  1.6  กาํหนดโครงสร้างเน้ือหาหรือโครงเร่ือง ใหเ้ห็นชดัเจนโดยคาํนึงถึงโครงสร้าง

เน้ือหาทางวิชาการเป็นสาํคญั  

  1.7  กาํหนดแนวการเขียน ใหส้มํ่าเสมอตลอดทั้งเล่ม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการเขียน

แบบร้อยแกว้และเป็นแบบความเรียง 

  1.8  กาํหนดแหล่งขอ้มูลคน้ควา้อา้งอิง เพือ่สะดวกในการนาํขอ้มูลมาใช ้

 2.  การจดัทาํรูปแบบและตน้ฉบบัมี ดงัน้ี 

   2.1  ความยาวของหนงัสือ ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายอยา่ง ดงัน้ี 
    2.1.1 ความสามารถในการอ่านของผูอ่้านตามวยั ในกรณีท่ีเขียนใหเ้ด็กเลก็อ่าน
ตอ้งคาํนึงถึงความยาวของเร่ืองเป็นสาํคญั ส่วนใหญ่มีหลกัการปฎิบติั คือ 
    วยั 0-5 ขวบ ประมาณ 4-8 หนา้ หรือ 8-16 หนา้ แนงตั้ง-แนวนอน 
    วยั 6-11 ขวบ ประมาณ 8-24 หนา้ หรือ 16-32 หนา้ 
    วยั 12-14 ขวบ ประมาณ 50-100 หนา้  
    2.1.2 ความยากง่ายและธรรมชาติของเน้ือหา  
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  2.2  รูปเล่มท่ีไดม้าตรฐาน การกาํหนดรูปเล่มของหนงัสือประกอบดว้ยขนาดของ

หนงัสือ และจาํนวนหนา้ของหนงัสือ สาํหรับมาตรฐานการตดักระดาษของโรงพิมพท่ี์นิยมกนัมี 

ดงัน้ี 

  2.2.1 กระดาษ 31X 34 น้ิว ผลิตหนงัสือขนาด 185X260 มม. (8 หนา้ยก) 

แนวตั้ง –นอน ขนาด 130X185 มม. (พอตเกตบุค) แนวตั้ง 

  2.2.2 กระดาษ 24X35 น้ิว ผลิตหนงัสือขนาด 210X297 มม. แนวตั้งขนาด 

148X210 มม. ทั้งน้ีหนงัสือท่ีไม่มีการกาํหนดจาํนวนหนา้ใหเ้ขา้กบัมาตรฐานการตดักระดาษของ

โรงพิมพห์นงัสือเล่มน้ีจะมีราคาสูงมาก 

  2.3  ภาพประกอบ แผนท่ี แผนภูมิอ่ืนๆ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือและเคร่ืองทุ่น

แรงในการอ่านมีหรือไม่ ถา้มีตอ้งชดัเจนเขา้ใจไดง่้าย มีขนาดเหมาะสม 

  2.4  การจดัรูปเล่มและการจดัหนา้หนงัสือ ผูเ้ขียนจะตอ้งรู้วิธีการจดัทาํรูปเล่มอยา่ง

คร่าวๆเช่น รูปเล่มท่ีจาํลองมาจากหนงัสือเล่มท่ีจะจดัพิมพจ์ริง ประกอบดว้ยรายละเอียดเก่ียวกบั

ขนาดรูปเล่ม ปก จาํนวนหนา้ และการจดัวางหนา้ เพื่อใชเ้ป็นแบบสาํหรับจดัพิมพแ์ละเรียงพิมพ์

ฉบบัจริง 

  2.5  การจดัทาํตน้ฉบบั เป็นการจดัทาํร่างเร่ืองราวท่ีเขียนข้ึนใหส้มบูรณ์เรียบร้อยและ

ชดัเจน โดยการทาํเป็นตน้ฉบบัอยา่งนอ้ย 2 ชุด ส่งใหโ้รงพิมพแ์ละเกบ็ไวก้บัตวัผูเ้ขียนเอง 

 ยุทธพงศ์  สืบภัก ด์ิ ดี  (2010)  กล่าวถึงความหมายของภาพประกอบงานพิมพ ์

ภาพประกอบงานพิมพ์ หมายถึงเน้ือหาส่วนท่ีเป็นภาพซ่ึงปรากฏในเอกสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 

นอกเหนือจากเน้ือหาขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษร ภาพเหล่าน้ีอาจเป็นภาพวาด หรือภาพถ่ายก็ไดแ้ละยงั

นบัรวมถึงภาพ กราฟิกต่างๆ เช่น จุด เส้น สี แถบกราฟิกหรือ ภาพลายเส้นเรขาคณิตอ่ืนๆท่ีใชใ้น

การตกแต่งงานพิมพ์  ภาพประกอบงานพิมพ์มีความสําคญัต่องานพิมพ์มาก เพราะสามารถให้

รายละเอียดและความเหมือนจริงเกินคาํบรรยาย ให้ความสวยงามและความประทบัใจ พอสรุป

ความสาํคญัของภาพประกอบงานพิมพไ์ดด้งัน้ี 

 1. ใชส้ร้างความเขา้ใจ 

 บางคร้ังการอธิบายถึงส่ิงหน่ึงส่ิงใด  ตวัอกัษรมีขอ้จาํกดัท่ีจะบ่งบอกถึงส่ิงท่ีอธิบายนั้น

ว่าเป็นอยา่งไร ในบางกรณีแมว้่าผูบ้รรยายจะมีความสามารถในการใชถ้อ้ยคาํมากสักเพียงใด ก็ไม่
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อาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย เช่นการจะอธิบายความแตกต่างระหวา่งมา้กบัลา ใหก้บัคนท่ีไม่

เคยเห็นสตัวท์ั้งสองชนิดน้ีคงเป็นเร่ืองท่ีลาํบากมาก 

 2. ใชเ้สริมความเขา้ใจ 

 ในกรณีท่ีข้อความสามารถสร้างความเข้าใจได้ระดับหน่ึงแล้วแต่ยงัไม่ชัดเจนจึง

จาํเป็นตอ้งใชภ้าพประกอบเพ่ือเสริมความเขา้ใจให้ชดัเจนยิ่งข้ึน เช่นการอธิบายพุทธลกัษณะของ

พระพุทธรูปสมยัต่างๆ ถา้มีภาพประกอบเพื่อเสริมความเขา้ใจในรายละเอียดเพิ่มเติม ก็จะทาํให้

เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 3. ใชเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือบ่งบอกบุคคล 

 การนาํเสนอภาพเพ่ือบ่งบอกถึงตวับุคคล ไม่อาจใชข้อ้ความอธิบายใหเ้ห็นไดว้า่ บุคคลผู ้

น้ีมีหนา้ตาเป็นอยา่งไร แต่ถา้พิมพภ์าพลงแลว้บอกช่ือผูท่ี้เห็นกจ็ะรู้จกัและจดจาํไดท้นัที 

 4. ใชต้กแต่งหนา้ส่ิงพิมพ ์

 ภาพประกอบช่วยให้งานพิมพ์สวยงามน่าอ่านมากยิ่งข้ึน  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 

ตกแต่งภาพและการพิมพใ์นปัจจุบนั เอ้ืออาํนวยให้การทาํงานกบัภาพประกอบสะดวกยิ่งข้ึน การ

ถ่ายภาพทาํไดง่้ายข้ึน ลดขั้นตอนการตกแต่งภาพลง ใชเ้วลาน้อยลง การจาํลอง ภาพอย่างการถ่าย

เอกสารหรือการกราดภาพ (scan)  ก็ทาํไดคุ้ณภาพดีและสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเทคโนโลยีดา้น

คอมพิวเตอร์ ยงัช่วยใหต้กแต่งดดัแปลงภาพทาํไดห้ลายรูปแบบ 

 ท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า  การสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ตอ้งพิจารณาให้ครอบคลุม
ด้านเน้ือหา ภาษาและรูปแบบภาพประกอบ เพื่อให้การสร้างหนังสือเกิดคุณภาพและสนอง
จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวแ้ละเกิดประโยชน์ต่อผูอ่้าน สาํหรับการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมผูว้ิจยั
เลือกใชห้ลกัการสร้างหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมของ Huck Charlotte S. (1961) ซ่ึงมีหลกัเกณฑ ์ คือเป็น
โครงเร่ืองท่ีดี เร้าใจใหผู้อ่้านติดตาม โดยเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและสมจริง เน้ือเร่ืองตอ้งมีคุณค่าและ
เหมาะสมกบัเด็ก แก่นเร่ืองควรมีคุณธรรมแต่ไม่ตอ้งสอนโดยตรง เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั
ชีวิตประจาํวนัและเหมาะสมกบัเด็ก  ตวัละครควรมีส่วนท่ียกระดบัจิตใจของผูอ่้านไดดี้ยิง่ข้ึน  ลีลา
ในการเขียนเสนอเร่ืองราวชดัเจน บทสนทนาเป็นธรรมชาติ รูปแบบรูปภาพและรูปเล่มตอ้งชวน
อ่าน ตวัหนงัสือควรพิมพช์ดัเจนเหมาะสมกบัวยั  ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกกลุ่มนกัเรียนท่ีอยูใ่นวยั 12-14 ขวบ
ข้ึนไป ประมาณ 50-100 หนา้ ใชก้ระดาษขนาด A5  
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 2.3.7   ประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
  สมพร จารุนฏั (2540, น.5-8) และจินตนา ใบกาซูย ี (2547, น.5-8) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์
ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมสรุปได ้ดงัน้ี 
  1. ส่งเสริมความรู้ หนังสืออ่านเพ่ิมเติมควรมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัความรู้หรือทกัษะ
ความคิดรวบยอด  หลกัการหรือทฤษฎีเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน
ในการดาํเนินชีวิตการศึกษาหาความรู้รวมทั้งก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามและพฒันาการ 
  2. ส่งเสริมสติปัญญา หนังสืออ่านเพ่ิมเติมควรมีลักษณะส่งเสริมพัฒนาการทาง
สติปัญญาโดยเปิดโอกาสให้ผูอ่้านไดพ้ฒันาทกัษะในการสังเกต ตีความ เปรียบเทียบใหเ้หตุและผล 
จาํแนกแจกแจง วิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่าตลอดจนสามารถนาํความรู้และทกัษะเหล่านั้นไป
ใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาต่างๆ  นอกเหนือไปจากการสรุปเน้ือหาสาระท่ีทาํใหเ้กิดความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองต่างๆ 
  3. ส่งเสริมเจตคติท่ีเหมาะสม  หนงัสืออ่านเพิ่มเติมควรสอดแทรกแนวความคิดท่ีช่วย
ใหผู้อ่้านเกิดเจตคติท่ีเหมาะสมในการนาํความรู้นั้นๆไปใชต้ามแนวทางท่ีพึงประสงค ์ นอกเหนือไป 
จากการเสนอนเน้ือหาสาระท่ีเป็นความรู้และส่งเสริมสติปัญญาแลว้ 
  4. ส่งเสริมความเขา้ใจ  หนงัสืออ่านเพิ่มเติมควรเสนอเน้ือหาสาระในลกัษณะท่ีส่งเสริม
ให้ผูอ่้านสามารถทาํความเขา้ใจเร่ืองราวได้ โดยการใช้ภาษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกับความรู้และ
ประสบ การณ์ทางดา้นการใชภ้าษาของผูอ่้าน สามารถเสนอนเอหาตามลาํดบัขั้นตอนของความรู้
และตามการพฒันาการทางสติปัญญาของผูอ่้าน ให้ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมตลอดจนใชเ้ทคนิควิธีหรือ
เคร่ืองส่งเสริมความเขา้ใจอ่ืนๆเช่น ภาพประกอบ  แผนภูมิ ตาราง  คาํถามและอภิธานศพัทเ์หล่าน้ี
เป็นตน้ 
  5. ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  หนงัสืออ่านเพิ่มเติมควรมีลกัษณะท่ีกระตุน้
ใหผู้อ่้านเกิดความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยการเนน้เร่ืองราวท่ีเด็ก
สนใจเห็นความสําคญัและประโยชน์ของเร่ืองราวท่ีเสนอซ่ึงเก่ียวขอ้งกับผูเ้รียนอาจสอดแทรก
คาํถาม ยัว่ยุต่างๆตลอดจนเสนอแนะหนังสืออ่ืนๆท่ีผูอ่้านอาจจะไปศึกษาให้กวา้งขวาง ลึกซ้ึงข้ึน
ตามความตอ้งการและความสนใจของแต่ละบุคคล   
  สรุปไดว้่า ประโยชน์ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมความรู้ สติปัญญา เจตคติท่ี
เหมาะสม ความเขา้ใจ การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผูอ่้านได้รับความบนัเทิง เพลิดเพลิน มี
จินตนาการเกิดทกัษะในการอ่าน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับ
นกัเรียนเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของเด็กในวิชาต่างๆไดดี้ยิ่งข้ึนรวมทั้งเป็นการใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กิดประโยชน์   
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2.4   หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการพจิารณาหนังสืออ่านเพิม่เติม  
  บนัลือ พฤกษะวนั  (2524,  น. 58 – 59) ไดว้างหลกัเกณฑเ์พื่อใชใ้นการตรวจพิจารณา
หนงัสือออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1. ดา้นรูปเล่ม หนงัสือจะมีคุณค่าสาํหรับเดก็นั้น ควรพจิารณา ดงัน้ี 

  1.1 ขนาดของหนงัสือควรแตกต่างจากแบบเรียน  

  1.2 สีหนังสือควรประกอบดว้ยหลายสี เพราะสีเป็นเคร่ืองล่อให้สนใจอยากอ่าน

อยากจบัตอ้ง 

  1.3 การเยบ็เล่ม เขา้ปก ควรมัน่คง แขง็แรง ทนต่อการใช ้

  1.4 การจดัหน้าในตอ้งกระจ่าง ชัดเจน มีช่องว่างเวน้ ดูสวยงาม มีดชันี สารบญั

ครบถว้น 

  1.5 ตอ้งไม่มีความผิดพลาดในการพิมพ ์ ลกัษณะตวัอกัษรตอ้งเรียบ ตวัตลกหรือ

พิสดารไม่ควรมี 

 2. ดา้นลกัษณะของหนงัสือ 

 เพื่อท่ีจะล่อใหส้นใจอ่านหนงัสือจาํเป็นตอ้งมีภาพประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่

กต็อ้งการดูภาพประกอบบางลกัษณะท่ีบ่งบอกความสาํคญัของตอนนั้น แต่อาจจาํเป็นนอ้ยกวา่เดก็ 

3. ดา้นประเภทของวรรณกรรม 

 วรรณกรรมท่ีช่วยสร้างความเพลิดเพลินในการอ่านไดป้ระโยชน์สาระหลายดา้น ดงัน้ี 

  3.1 บทกล่อมเดก็  เป็นแบบร้อยกรองง่ายๆหรือนิทานคาํกลอน 

  3.2 นิทานพื้นบา้น (folklore) เป็นวรรณกรรมดั้งเดิมสําหรับเด็กมีหลายแบบ เช่น

ตาํนานต่างๆ นิทานสุภาษิต นิทานอีสป และนิทานท่ีสร้างข้ึนคลา้ยตาํนาน 

  3.3 ชีวประวติับุคคลสาํคญั (biography) บ่งบอกลกัษณะอจัฉริยะของบรรพบุรุษ  

นกัประดิษฐคิ์ดสร้างส่ิงต่างๆ 

  3.4 เร่ืองเล่า เป็นเหตุการณ์ท่ีชวนใหก้ารอ่านมีจุดเด่น สอนใหรู้้จกัระเบียบกฎเกณฑ์

ในการดาํรงชีวิต 

  3.5 เร่ืองขบขนั  เป็นการแสดงให้เห็นความเชย ความผิดพลาดต่างๆท่ีไม่น่าจะ

เป็นไปได ้เช่น ความโง่เขลา ความฉลาด อวดดี ไม่รู้จริงและอ่ืนๆ 
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  3.6 เร่ืองแสดงการผจญภยั  นิยาย เป็นการแสดงความกลา้หาญ มานะอดทน ความดี 

ความเฉลียวฉลาด 

  3.7 เทพนิยาย เป็นเร่ืองท่ีแสดงอภินิหารของเทพเจา้ ความศกัด์ิสิทธ์ิ ลึกลบั แฝง

คุณธรรม 

 3.8 เร่ืองเพอ้ฝัน เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกลกัษณะความตอ้งการ ความเป็นไปตามธรรมชาติ

ของส่ิงแวดลอ้มตน้ไม ้สตัวพ์ดูได ้

 3.9 เริงรมยส์ะทอ้นภาพชีวิต  เป็นเร่ืองจริงท่ีมีเหตุและผลเป็นไปได ้หรือประวติั 

ศาสตร์ส่วนใดส่วนหน่ึงกไ็ด ้เดก็ศึกษาบุคลิกของตวัละครประกอบเหตุการณ์ 

 3.10 เร่ืองสั้น เป็นเร่ืองท่ีน่ารู้จากนิตยสารหรือหนงัสือพิมพร์ายวนั 

 4. ดา้นการวางโครงเร่ือง (plot)  

  เป็นการจดัลาํดบัขั้นตอน ความเป็นมา อาจเป็นเง่ือนปมของเร่ืองท่ีจะค่อยแสดงความ

คล่ีคลายไปสู่ความสาํเร็จ ความสมหวงัของตวัละคร ตวัเอก อวสานของผูร้้าย ผูป้ระพฤติผดิ มีหลกั

พิจารณา ดงัน้ี 

   4.1 การวางโครงเร่ืองตอ้งติดต่อเป็นเร่ืองราว เง่ือนปมคลา้ยจงัหวะ เสียงทุม้ หนกั 

เนน้เป็นตอนๆชวนใหผู้อ่้านอยากติดตามเร่ือง 

  4.2 โครงเร่ืองจะตอ้งมีเหตุผลเป็นไปตามธรรมชาติ  สอดคลอ้งกันกับลกัษณะ

สภาพของวตัถุ ภาวะแวดลอ้ม ถา้เป็นเด็กเล็กเง่ือนปมทาํให้ง่ายข้ึน เหมาะท่ีจะเขา้ใจได ้คล่ีคลาย

เง่ือนปมรวดเร็วไดท้นัใจ 

  4.3 เร่ืองราวนั้นๆควรสัมพนัธ์กบัพื้นฐานประสบการณ์ของเด็ก อ่านแลว้เขา้ใจ นึก

คิดตามเร่ืองได ้

  4.4 ส่ิงท่ีอ่านหรือเร่ืองท่ีอ่านนั้ น  จะช่วยพัฒนาในด้านตวามสนใจ  บ่งบอก

ความรู้สึกเกิดอารมณ์ร่วม เป็นเร่ืองท่ีนิยมของสังคม เป็นเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็น ความรัก ความกลา้ 

ความต่ืนเตน้ ประหลาดใจ โชคดีหรือโชตร้าย เป็นตน้ 

  4.5 การดาํเนินเร่ืองควรเต็มไปดว้ยความอบอุ่น ความรักในครอบครัว ความเท่า

เทียมกนั 
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  4.6 เร่ืองราวของเง่ือนปมบางตอนควรจะมีความตลก  ขบขนั หรือแสดงถึงความร่า

เริง สนุกสนานสอดแทรกบา้งจะทาํใหมี้ชีวิตชีวาข้ึน 

  4.7 เร่ืองราวตอ้งแสดงถึงความสําเร็จ ความสุข สมหวงั ช้ีให้เห็นผลของความ

พยายาม คุณธรรมของบุคคล โดยเฉพาะตวัละคร 

 5. ดา้นความสอดคลอ้งดา้นเหตุผล สถานการณ์ ประเพณี (authentic)  

  เป็นเร่ืองเสริมประสบการณ์ หรือนําประสบการณ์ใหม่ท่ีปรากฏให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้ม ทางวตัถุ ระเบียบประเพณีท่ีปฏิบติัในกลุ่มชนท่ีดาํเนินเร่ืองถึง ช่วยทาํให้เด็กหรือ

ผูอ่้านรู้สึกเสมือนหน่ึงว่าตนได้ประสบมาเอง ไปเห็นมาจริงๆ เช่นสภาพธรรมชาติของวตัถุ 

ขนบประเพณี 

 6. ดา้นการใชภ้าษา (language usage) 

  เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะใหน่้าอ่าน น่าสนใจ กะทดัรัด เขา้ใจง่าย  มีหลกัพิจารณาดงัน้ี 

   6.1 ระดบัภาษาตอ้งเหมาะสมกบัวยั  เขา้ใจง่าย  

  6.2 เป็นภาษาท่ีนิยมใชใ้นสงัคม คนนิยมใชท้ัว่ไป 

   6.3 ตรงกบัลกัษณะ บุคลิกของตวัละคร คงเสน้คงวา 

  6.4 สอดแทรกอารมณ์ขนั 

  6.5 ตรงตามสมยัของเร่ือง เช่น  อยธุยา  สุโขทยั 

 7. ดา้นการใชลี้ลา  จงัหวะและสมัผสั   

  เป็นการจดัคาํและจงัหวะช่วยใหน่้าสนใจ ส่วนการดาํเนินเร่ือง ควรจะรวดเร็วไม่เยิน่เยอ้

ตอ้งใหพ้อเหมาะกบัช่วงความสนใจ  

  8. ดา้นการใชภ้าพ   

  การใชภ้าพมีควมสาํคญัมากท่ีจะทาํให้หนงัสือเป็นท่ีน่าสนใจ  การกาํหนดภาพควรจะ

ควบคู่ไปกบัการวางโครงเร่ือง เพราะเป็นเร่ืองท่ีต่อเน่ืองกนั ภาพช่วยเสริมความเขา้ใจความหมาย

และประสบการณ์เดก็ไดดี้  มีหลกัพิจารณา ดงัน้ี 

   8.1 ตรงกบัความจริง ไม่ขดัต่อความเป็นจริงตามธรรมชาติของส่ิงนั้น 

   8.2 บอกเน้ือเร่ือง อธิบายเน้ือเร่ืองไดแ้จ่มชดั 
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   8.3 การวางภาพ เป็นไปในลกัษณะสวยงาม  มีช่องว่าง กระจ่างดี ดูแลว้เหมาะสม

กบัขนาดของเดก็ 

   8.4 ลกัษณะท่าทาง แสดงอาการเคล่ือนไหว เขา้กบัเน้ือเร่ือง 

   8.5 ความถูกตอ้งตรงกนัจากภาพและภาพต่อไป 

  8.6 บอกบุคลิกแจ่มชดัดีเด่นของตวัละคร ไม่คลาดเคล่ือน 

  8.7 ควรเป็นภาพสี จะช่วยใหส้นใจมากข้ึน 

 9. ดา้นการกาํหนดตวัละคร การวางบุคลิกสาํคญัของตวัละคร 

  9.1 วยัใกลเ้คียงกบัเดก็ 

  9.2 ตวัละครไม่ควรมีมาก 

  9.3 บุคลิกตวัละครมีลกัษณะเด่นชดัในตวั คงท่ี 

 10. ดา้นเน้ือเร่ือง 

  10.1 วางจุดมุ่งหมาย  วา่จะใหอ้ะไรกบัผูอ่้าน 

  10.2 วางแผนโดยเร่ิมตน้จากจุดภายในเร่ือง  คล่ีคลายสู่ภายนอกเพื่อให้ผูอ่้านไดเ้กิด

แนวคิด ทรรศนะ จากลกัษณะของตวัละคร 

  10.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ แฝงคุณธรรม เห็นผลของการประพฤติดี 

 11. บรรยากาศในการดาํเนินเร่ือง  ตอ้งเป็นไปอยา่งพอเหมาะพอควร   

   11.1 บรรยากาศท่ีเดก็คุน้เคย 

   11.2 บรรยากาศเสริมประสบการณ์ เช่นฤดูร้อนอบอา้ว สภาพทิวทศัน์สีขาวโพลน

ไปทัว่ป่า เขา ทะเลและนํ้าตก 

   11.3 อบอุ่นจิตใจ อ่านแลว้สบายใจ 

  12. ดา้นการใชบ้ทสนทนา ตอ้งเป็นไปอยา่งพอเหมาะพอควร 

   12.1 เลือกถอ้ยคาํ ภาษาพดูท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปในสงัคม 

   12.2 พิจารณาประเพณีนิยมและส่ิงท่ีตอ้งการปลูกฝ่ัง 

   12.3 ไม่ใชบ้ทสนทนามากเกินไปจนเยิน่เยอ้ 

   12.4 ภาษาพดู บทสนทนา ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ นาํไปสู่จุดสาํคญัไดดี้ 

 13. ดา้นการจบ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเร่ือง 
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  13.1 อีสป การจบตอ้งแฝงคุณธรรม อุทาหรณ์ สอนผูอ่้าน 

  13.2 หนงัสืออ่ืน อาจมีบทสรุป เป็นประโยคสั้น  

  13.3 ลกัษณะการจบ ควรเป็นเร่ืองสุขสันต ์ หรรษา  ประสบความสาํเร็จ  จะช่วยให้

ผูอ่้านสุขใจมากข้ึน 

 14. ขอ้ควรระลึกเพิ่มเติมในการประเมินหนงัสือ 

  14.1 โครงเร่ืองเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสภาพแวดลอ้ม 

  14.2 สนองความตอ้งการของเดก็ 

  14.3 เร่ืองราวกระตุน้อารมณ์  ปลูกฝ่ังทศันคติท่ีดีต่อผูอ่้าน 

  14.4 ควรเป็นเร่ืองราวท่ีมีความตลก  สอดแทรกอารมณ์ขนั ประหลาดใจ 

  14.5 มีความตอ้งกนัท่ีภาพและเน้ือเร่ือง  สอดคลอ้งกบัประเพณีนิยมเช่ือถือไดดี้ 

  14.6 พยายามใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไดป้ระโยชน์กวา้งขวางต่อการอ่าน 

  สรุปไดว้่าหลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการตรวจหนังสืออ่านเพิ่มเติม ผูท่ี้จะสร้างหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมควรศึกษาหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการสร้างให้ชดัเจนเพื่อใชเ้ป็นแนวในการตรวจสอบว่า
หนังสือนั้นมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ อนัส่งผลให้ผูเ้รียนได้รับ
ความรู้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงประกอบด้วยหลักเกณฑ์ด้านเน้ือหา หลักเกณฑ์ด้านการใช้ภาษาและ
หลกัเกณฑด์า้นประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ  
 
2.5  การอ่าน 
     2.5.1 ความหมายของการอ่าน 
  การอ่านการเขียนเป็นกระบวนการสาํคญัของการเรียนรู้ซ่ึงนาํไปสู่สังคมแห่งความรู้ท่ี
ทาํให้คนในสังคมมีความรู้คิดรู้ผิดชอบชัว่ดีและมีจิตนาการ  การอ่านนบัเป็นทกัษะท่ีสาํคญัอยา่งยิ่ง 
ทั้งในการแสวงหาความรู้และใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีวิตประจาํวนั นกัการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการอ่าน ไดอ้ธิบายความหมายของการอ่านไวต่้างๆกนัดงัน้ี 
 สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์ (2543, น.1) กล่าวถึงการอ่านไวว้า่ การอ่านเป็นหน่ึงในส่ีทกัษะ

ทางภาษาท่ีจําเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ และไม่มีวันส้ินสุดสามารถฝึกได้เ ร่ือย ๆ ตามวัยและ

ประสบการณ์ของผูอ่้าน เพราะการอ่านนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์เป็นเคร่ืองมือ

สําคญัท่ีจะช่วยให้มนุษยไ์ดรั้บความรู้ ความคิด และความบนัเทิงใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใส
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สมบูรณ์ ดงัคาํกล่าวของ เซอร์ ฟรานซิส เบคอน นกัปรัชญาเมธีชาวองักฤษท่ีว่า “การอ่านทาํคนให้

เป็นคนโดยสมบูรณ์” 

 ศิริพร ลิมตระการ  (2543,  น. 5)  กล่าววา่ การอ่านคือ กระบวนการแห่งความคิด ในการ

รับสารเขา้ในขณะท่ีอ่านสมองของผูอ่้านจะตอ้งคิดตาม ผูเ้ขียนหรือตีความขอ้ความท่ีอ่านไปดว้ย

ตลอดเวลา ผูอ่้านท่ีดีนั้นจะตอ้งเขา้ใจขอ้ความท่ีตนอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

    สุพรรณี วราทร  (2545,  น. 1) ไดอ้ธิบายความหมายของการอ่านโดยสงัเขปเปรียบเทียบ

การอ่านกบักระบวนการถอดรหสัเป็นปฏิกิริยาอนัเป็นผลจากการเห็นสัญลกัษณ์ หรือขอ้ความ การ

อ่านเป็นเร่ืองเก่ียวกบัทกัษะทางความคิด เป็นกระบวนการทางสมองท่ีซบัซอ้น ประกอบดว้ยการ

เห็นและรับรู้ขอ้ความ (word perception) การเขา้ใจ (apprehension) และการแปลความหมาย

(interpretation)  

  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546,  น.1364) กล่าวว่า การอ่าน เป็นการออก
เสียงตามตวัหนงัสือ หรือการเขา้ใจความจากตวัหนงัสือ สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให ้ เขา้ใจ การ
อ่านเป็นกระบวนการทางความคิดท่ีตอ้งอาศยักลไกการเรียนรู้ และสมองตีความและเรียบ เรียง
ขอ้มูลท่ีอ่านใหก้ลายเป็นความรู้ ความจาํ ความชาํนาญการ ตลอดจนความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ท่ี
ไดจ้ากการอ่าน 
 มณีรัตน์  สุกโชติรัตน์  (2547, น.18) กล่าววา่ การอ่าน เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านรับรู้สาร

ซ่ึงเป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีผูเ้ขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

การท่ีผูอ่้านจะเขา้ใจไดม้ากนอ้ยเพียงไร ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความสามารถในการใชค้วามคิด 

 บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์ (2548) กล่าวว่า การอ่านคือกระบวนการแปลความหมายของ 

สัญลกัษณ์ทางภาษาโดยผา่นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตามความรู้และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน 

และ ตีความเพื่อให้เกิดความเขา้ใจความหมายของเร่ืองท่ีอ่านตามความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีตั้ง 

วตัถุประสงคไ์ว ้

 กาญจนา  เช่ือมศรีจนัทร์  (2552,  น. 2) ไดก้ล่าวว่า  การอ่านเป็นการแปลความหมาย

ของตวัอกัษรท่ีอ่านออกมาเป็นความรู้ความคิดและเกิดความเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านตรงกบัเร่ือราวท่ี

ผูเ้ขียนเขียน ผูอ่้านสามารถนาํความรู้ ความคิด หรือสาระจากเร่ืองราวท่ีอ่านไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

ได ้  
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 จากความหมายของการอ่านสรุปไดว้่า  เป็นกระบวนการแปลความหมายของตวัอกัษร

ออกมาเป็นความคิด  โดยเร่ิมจากการท่ีตาเห็นภาพหรืออกัษร รับภาพ จาํได ้เกิดความเขา้ใจ แลว้

นาํมาวิเคราะห์ ตีความ และสรุปอยา่งมีเหตุผล  ทาํใหเ้ขา้ใจความหมายในส่ิงท่ีอ่าน 

 2.5.2   ความสาํคญัของการอ่าน 

 ฉวีวรรณ  คูหาภินนท ์ (2542,  น.11) กล่าวว่า การอ่านมีความสาํคญัต่อชีวิตมนุษยต์ั้งแต่

เกิดจนโต และจนกระทัง่ถึงวยัชรา การอ่านทาํใหรู้้ข่าวสารขอ้มูลต่างๆทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัเป็นโลก

ของขอ้มูลข่าวสารต่างๆทัว่โลก  ทาํใหผู้อ่้านมีความสุข  มีความหวงัและมีความอยากรู้อยากเห็น อนั

เป็นความตอ้งการของมนุษยทุ์กคน   

 สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(อา้งถึงในฉวีวรรณ เผา่วทยานนท,์ 2553, น.2) กล่าวว่า การอ่าน

มีความสําคญัคือเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้  การรู้และใชว้ิธีอ่านท่ีถูกตอ้ง จึง

จาํเป็นสาํหรับผูอ่้านทุกคน 

 กานตม์ณี  ศกัด์ิเจริญ (อา้งถึงในฉวีวรรณ เผา่วทยานนท,์  2553,  น.7) กล่าวว่า  การอ่าน

เป็นส่ิงสาํคญัส่ิงหน่ึงในการดาํเนินชีวิตเพราะการอ่านจะมีส่ิงช่วยสร้างความสําเร็จในการดาํเนิน

ชีวิต ผูใ้ดมีความสามารถในการอ่านหนงัสือเป็นพิเศษมกัจะมีโอกาสเจริญกา้วหนา้ในอาชีพและใน

ชีวิตมากกวา่คนท่ีอ่านหนงัสือนอ้ยและอ่านชา้  

 ดวงใจ ไทยอุบุญ (2549, น.48) กล่าวว่า การอ่านมีความสาํคญัอยา่งยิ่งถา้ผูอ่้าน อ่าน

อยา่งวิเคราะห์วิจารณ์ เพราะจะทาํใหผู้อ่้านเกิดปัญญา เกิดความคิดสร้างสรรค ์ผูอ่้านไม่เฉพาะแต่จะ

ไดค้วามรู้ ไดรู้้จกัใชส้าํนวนโวหาร ยงัไดแ้ง่คิดจากหนงัสือเหล่านั้น ไดรั้บรู้ถึงความคิดท่ีแตกต่างกนั

ไดป้ระเมินค่าเร่ืองท่ีอ่านและนาํประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต 

 กาญจนา  เช่ือมศรีจนัทร์ (2552,  น. 2) กล่าวว่า  การแปลความหมายของตวัอกัษรท่ีอ่าน

ออกมาเป็นความรู้ความคิด และเกิดความเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านตรงกบัเร่ือราวท่ีผูเ้ขียนเขียน ผูอ่้าน

สามารถนาํความรู้  ความคิด  หรือสาระจากเร่ืองราวท่ีอ่านไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้ การอ่านจึงมี

ความสาํคญั ดงัน้ี 

 1. การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียน 

จาํเป็นตอ้งอ่านหนงัสือเพ่ือการศึกษาหาความรู้ดา้นต่าง ๆ  
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 2. การอ่านเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะ

สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปพฒันางานของตนได ้

 3. การอ่านเป็นเคร่ืองมือสืบทอดทางวฒันธรรมของคนรุ่นต่อ ๆ ไป 

 4. การอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความคิดอ่านและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบ 

การณ์ท่ีไดจ้ากการอ่านเม่ือเก็บสะสมเพิ่มพูนนานวนัเขา้ ก็จะทาํให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา เป็น

คนฉลาดรอบรู้ได ้

 5. การอ่านเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ เป็นวิธีหน่ึงในการ

แสวงหาความสุขใหก้บัตนเองท่ีง่ายท่ีสุด และไดป้ระโยชน์คุม้ค่าท่ีสุด 

 6. การอ่านเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิต  ทาํให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้ งด้านจิตใจและ

บุคลิกภาพ เพราะเม่ืออ่านมากยอ่มรู้มาก สามารถนาํความรู้ไปใช่ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 

 7. การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา ประวติั 

ศาสตร์และสงัคม 

 8. การอ่านเป็นวิธีการหน่ึงในการพฒันาระบบการส่ือสารและการใช้เคร่ืองมือทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ 

 สรุปไดว้่า การอ่านเป็นเคร่ืองมือสาํคญัต่อการ เรียนรู้ดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นทุก ๆ 

ดา้น ทั้งในดา้นการพฒันาตนเอง พฒันาการศึกษา พฒันาอาชีพ พฒันาคุณภาพชีวิต ทาํใหเ้ป็นคน

ทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ เพราะการอ่านจะนาํไปสู่ความรู้ทั้งปวง อีกทั้งช่วยเสริมสร้างพฒันา

สติปัญญา และสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน มาใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวิตอยูใ่นสังคม

ปัจจุบนัอยา่งมีความสุข 

 2.5.3  จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
  ฉวีวรรณ คูหาภินนัท ์ (2542,  น. 55) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว ้ดงัน้ี 
  1. อ่านเพื่อความอยากรู้อยากเห็นและรู้ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ เช่นตอ้งการรู้เร่ืองจรวด 
ดาวเทียม นก คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
  2. อ่านเพ่ือแกปั้ญหา เช่นปัญหาเก่ียวกบัคาํศพัท ์ ตอ้งการรู้ความหมาย การอ่าน ออก
เสียง ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพและการรับประทานอาหารสาหรับคนป่วยท่ีมีโรคประจาํตวั ปัญหา
เก่ียวกบัครอบครัว บุคลิกภาพ ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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 3. อ่านเพ่ือความรู้และเพื่อการศึกษา เป็นการอ่านขณะท่ีกาํลงัศึกษาเล่าเรียนอยู่เช่น
นกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งอ่านเพื่อขยายความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนจากการฟังคาํบรรยายของอาจารย ์
 4. อ่านเพื่อคน้ควา้และวิจยั เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน หรือเพื่อประโยชน์
ดา้นความกา้วหนา้ทางวิชาการ และเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ เป็นตน้   
 5. อ่านเพ่ือปรับปรุงบุคลิกภาพ เช่น ตอ้งการจะเขา้สังคม จะปฏิบติัตนอยา่งไร จะแต่ง
กายอยา่งไร จะพดูอยา่งไร ฯลฯ 
  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546,  น.9) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการอ่านแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ดงัน้ี 
 1. อ่านเพื่อความรู้ไดแ้ก่  การอ่านจากหนงัสือตาํราทางวิชาการ  สารคดีทางวิชาการ    
การวิจยัประเภทต่าง ๆ หรือการอ่านผา่นส่ืออีเลก็ทรอนิกส์ ควรอ่านอยา่งหลากหลาย  เพราะความรู้
ในวิชาหน่ึงอาจนาํไปช่วยเสริมในอีกวิชาหน่ึงได ้
      2. อ่านเพ่ือความบนัเทิงไดแ้ก่ การอ่านจากหนงัสือประเภทสารคดีท่องเท่ียว นวนิยาย  
เร่ืองสั้น  เร่ืองแปล การ์ตูน บทประพนัธ์  บทเพลง  แมจ้ะเป็นการอ่านเพ่ือความบนัเทิง แต่ผูอ่้านจะ
ไดค้วามรู้ท่ีสอดแทรกอยูใ่นเร่ืองดว้ย 
 3. อ่านเพ่ือทราบข่าวสารความคิด ไดแ้ก่ การอ่านจากหนงัสือประเภทบทความ บท
วิจารณ์  ข่าว  รายงานการประชุม การอ่านควรเลือกอ่านให้หลากหลาย จะทาํใหไ้ดมุ้มมองท่ีกวา้ง
ข้ึนช่วยใหมี้เหตุผลมาประกอบการวิจารณ์ วิเคราะห์ไดห้ลายมุมมองมากข้ึน 
 4. อ่านเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะทางแต่ละคร้ังไดแ้ก่ การอ่านท่ีไม่ไดเ้จาะจง แต่เป็นการ
อ่านในเร่ืองท่ีตนสนใจหรืออยากรู้เช่นการอ่านประกาศต่างๆการอ่านโฆษณา แผ่นพบั ประชา 
สัมพนัธ์  สลากยา ข่าวสังคม ข่าวบนัเทิง ข่าวกีฬา  การอ่านประเภทน้ีมกัใชเ้วลาไม่นาน ส่วนใหญ่
เป็นการอ่านเพ่ือใหไ้ดค้วามรู้และนาํไปใช ้ หรือนาํไปเป็นหวัขอ้สนทนา เช่ือมโยงการอ่าน สู่การ
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์  บางคร้ังกอ่็านเพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
  มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์  (2548,  น. 2)  กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการอ่านแบ่งออกเป็น  4 
ประเภท ดงัน้ี 
 1. อ่านเพื่อความรู้ ไดแ้ก่ การอ่านจากหนงัสือตาราทางวิชาการ สารคดีทางวิชาการ การ

วิจยัประเภทต่าง ๆ หรือการอ่านผา่นส่ืออีเลก็ทรอนิกส์ ควรอ่านอยา่งหลากหลาย เพราะความรู้ใน

วิชาหน่ึง อาจนาไปช่วยเสริมในอีกวิชาหน่ึงได ้

 2. อ่านเพ่ือความบนัเทิง ไดแ้ก่ การอ่านจากหนงัสือประเภทสารคดีท่องเท่ียว นวนิยาย 
เร่ืองสั้น เร่ืองแปล การ์ตูน บทประพนัธ์ บทเพลง แมจ้ะเป็นการอ่านเพื่อความบนัเทิง แต่ผูอ่้านจะได้
ความรู้ท่ีสอดแทรกอยูใ่นเร่ืองดว้ย 
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 3. อ่านเพื่อทราบข่าวสารความคิด ไดแ้ก่ การอ่านจากหนงัสือประเภทบทความ บท
วิจารณ์ ข่าว รายงานการประชุม ถา้จะใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงตอ้งเลือกอ่านใหห้ลากหลาย ไม่
เจาะจงอ่านเฉพาะส่ือท่ีนาํเสนอตรงกบัความคิดของตน เพราะจะทาใหไ้ดมุ้มมอง ท่ีกวา้งข้ึน ช่วยให้
มีเหตุผลอ่ืน ๆ มาประกอบการวิจารณ์ วิเคราะห์ไดห้ลายมุมมองมากข้ึน 
  4. อ่านเพ่ือจุดประสงคเ์ฉพาะทางแต่ละคร้ัง ไดแ้ก่ การอ่านท่ีไม่ไดเ้จาะจง แต่เป็นการ
อ่านในเร่ืองท่ีตนสนใจหรืออยากรู้ เช่นการอ่านประกาศต่างๆ การอ่านโฆษณา แผ่นพบั
ประชาสัมพนัธ์ สลากยา ข่าวสังคม ข่าวบนัเทิง ข่าวกีฬา การอ่านประเภทน้ีมกัใชเ้วลาไม่นาน ส่วน
ใหญ่เป็นการอ่านเพื่อให้ไดค้วามรู้และนาํไปใช ้ หรือนาํไปเป็นหวัขอ้สนทนา เช่ือมโยงการอ่านสู่
การวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ บางคร้ังกอ่็านเพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
 กาญจนา  เช่ือมศรีจนัทร์  (2552,  น.2) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านว่า แบ่งออกเป็น 
4 ประเภท ดงัน้ี 
 1. การอ่านเพ่ือหาความรู้  ไดแ้ก่ การอ่านหนงัสือจากหนงัสือประเภทตาํราทางวิชาการ 
สารคดีทางวิชาการ การวิจยัประเภทต่าง ๆ หรือการอ่านผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การอ่านจากหนงัสือ
ท่ีมีสาระเดียวกนัควรอ่านจากผูเ้ขียนหลาย ๆ คน เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งแม่นยาํของ
เน้ือหา ผูอ่้านจะไดมี้มุมมองท่ีกวา้งข้ึน มีความรอบรู้ไดแ้นวคิดท่ีหลากหลาย และไม่ควรอ่านเฉพาะ
ในเน้ือหาวิชาท่ีตนชอบเท่านั้น ควรอ่านอยา่งหลากหลายเพราะความรู้ในวิชาหน่ึง อาจนาํไปช่วย
เสริมในอีกวิชาหน่ึงได ้
 2. การอ่านเพ่ือความบนัเทิง บุคคลบางประเภทมีความชอบท่ีจะอ่านเพื่อความบนัเทิง

มากกว่าอ่านเพื่อความรู้ เน่ืองจากว่า ความบนัเทิงเป็นอาหารทางใจซ่ึงมีความจาํเป็นต่อชีวิตของ

มนุษยเ์ช่นเดียวกนักบัอาหารและอากาศ จึงมกัจะเลือกอ่านแต่หนังสือท่ีส่งเสริมสุขภาพจิตให้

แจ่มใส มีความสุข คนไทยเรานั้นใชก้ารอ่านเป็นเคร่ืองใหค้วามบนัเทิงใจมาเป็นเวลาติดต่อกนันาน

หลายปีแลว้ เห็นไดจ้ากนิทานร้อยแกว้และนิทานคาํกลอนสําหรับอ่าน กลอนเพลงยาว นิราศ 

ตลอดจนวรรณกรรมอ่ืนๆท่ีถูกแต่งข้ึนอยา่งมากมายและหลากหลายในสมยัก่อน ลว้นแต่มีส่วนให้

ความบนัเทิงใจแก่ผูอ่้านทั้งส้ิน จวบจนปัจจุบนัน้ีก็มียงั นวนิยาย เร่ืองสั้ น สารคดี การ์ตูนมี

ภาพประกอบต่างๆ มากมายเพื่อสร้างรอยยิม้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้กบัผูอ่้านโดยวิธีการ

อ่านง่ายๆและสามารถทาํไดห้ลายโอกาส เช่น ระหว่างท่ีคอยบุคคลท่ีนดัหมาย คอยเวลารถไฟออก 

เป็นตน้ หรืออ่านหนงัสือประเภทบนัเทิงคดีในเวลาวา่ง 

 3. การอ่านเพื่อความคิดหรือเพ่ือสนองความตอ้งการอ่ืนๆนอกจากความตอ้งการในการ
หาความรู้และความบนัเทิงแลว้ คนบางคนยงัแสวงหาคาํตอบอ่ืนๆให้กบัตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
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แนวความคิดทางปรัชญา วฒันธรรม จริยธรรม และความคิดเห็นทัว่ไป ท่ีจะมกัแทรกอยูใ่นหนงัสือ
แทบทุกประเภท การศึกษาแนวคิดของผูอ่ื้น เพ่ือเป็นแนวทางความคิดของตนเองและอาจนาํมาเป็น
แนวปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ หรืออ่านเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ กล่าวคือการอ่าน
หนงัสือมากๆ  จะช่วยให้ผูอ่้านสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้ รู้จกัการวางตวัท่ีเหมาะสม มี
ความคิดกวา้งขวาง ทนัสมยั สามารถแกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยอาจเรียนรู้จาก
เร่ืองราวในหนงัสือ เป็นคติสอนใจหรือเป็นอุทาหรณ์ 
 4. การอ่านเพ่ือจุดประสงคเ์ฉพาะแต่ละคร้ัง ไดแ้ก่ การอ่านท่ีไม่ไดเ้จาะจง แต่เป็นการ
อ่านเป็นคร้ังคราวในเร่ืองท่ีตนสนใจหรืออยากรู้ เช่น การอ่านประกาศต่าง ๆ การอ่านโฆษณา แผน่
พบัประชาสัมพนัธ์  สลากยา การอ่านสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง การอ่านข่าวสังคม ข่าวบนัเทิง ข่าว
กีฬา การอ่านประเภทน้ีมกัใชเ้วลาไม่นานและไม่กระทาํทุกวนั ส่วนใหญ่เป็นการอ่านเพ่ือใหค้วามรู้
แนะนาํไปใช ้หรือนาํไปเป็นหวัขอ้สนทนา บางคร้ังกเ็พื่อฆ่าเวลา 
 ระดบัของการอ่าน  แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

 1. อ่านออกเสียง  คือผูอ่้านรู้จกัพยญัชนะ สระและเคร่ืองหมายต่างๆ สามารถอ่านออก
เสียงออกมาเป็นคาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. อ่านเป็น คือการอ่านท่ีแตกต่างจากระดับแรกโดยส้ินเชิง เพราะการอ่านเป็นนั้น
หมายความว่า ผูอ่้านจะตอ้งอ่านไดถู้กตอ้ง คล่องแคล่ว จบัใจความไดต้รงตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 
ทราบความหมายของขอ้ความทุกอยา่งรวมถึงความหมายท่ีผูเ้ขียนเจตนาแฝงเร้นไว ้ สามารถเขา้ใจ
เจตนาและอารมณ์ของผูเ้ขียน ตลอดจนสามารถประเมินคุณค่าและเลือกรับส่ิงดีๆจากงานเขียนนั้น
ได ้ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งฝึกฝนทกัษะในการอ่านของตนเองให้มาก เพ่ือท่ีจะไดอ่้านเป็น ซ่ึง
ตอ้งอาศยัเวลาในการฝึกฝนค่อนขา้งนาน   
 สรุปไดว้่าจุดมุ่งหมายของการคือ อ่านเพื่อความรู้  อ่านเพื่อความบนัเทิง อ่านเพื่อทราบ

ข่าวสารความคิดและอ่านเพ่ือจุดประสงคเ์ฉพาะ ระดบัการอ่าน เช่น อ่านออกเสียงและการอ่านเป็น

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสนใจในเร่ืองนั้นๆของผูอ่้านดว้ย 

 2.5.4   ประเภทของการอ่าน  

 ทศันีย ์ศุภเมธี  (2542,  น. 26-31) ไดแ้บ่งการอ่านเป็น 2 ประเภท คือ การอ่าน ออกเสียง 

และการอ่านในใจ โดยสรุปคือ  

 1. การอ่านออกเสียง ช่วยใหเ้ด็กมีทกัษะมากข้ึน จดจาํขอ้ความท่ีดีไวเ้ป็นตวัอยา่ง อ่าน

ไดค้ล่องแคล่วถูกตอ้ง รู้จกัความไพเราะของบทกวีซ่ึงอ่านเป็นทาํนองเสนาะและส่งเสริมดา้น 

บุคลิกภาพใหเ้ดก็มีความกลา้หาญท่ีจะอ่าน และสามารถตรวจสอบไดว้า่การอ่านนั้นถูกหรือไม่ 
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 2. การอ่านในใจ ในชีวิตประจาํวนัจะใชม้ากกว่าการอ่านออกเสียง เพราะตอ้งอ่าน เพื่อ

ประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น เพื่อธุรกิจ เพื่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อความบนัเทิง  

 ธรรมนูญ เหลืองอ่อน  (2545,  น. 1) กล่าวถึง การอ่านว่า เป็นทกัษะหน่ึงท่ีมีความสาํคญั
มาก การอ่านทาํใหเ้กิดปัญญาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ช่วยใหพ้ฒันาตนเอง และรู้จกัปรับตวัให้
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข นอกจากน้ีการอ่านยงัช่วยใหเ้กิดความเพลิดเพลิน อารมณ์ผอ่นคลาย
ความเครียดท่ีเกิดจากกิจการงานต่างๆ ดงันั้นการอ่านจึงมิไดเ้พียงแต่อ่านเป็น แต่อ่านแลว้นาํความรู้
ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ประเภทของการอ่าน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงถอ้ยคาํหรือเคร่ืองหมายต่างๆท่ีเขียนไวอ้อกมา 

ใหช้ดัถอ้ยชดัคาํและใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจแก่ผูฟั้ง 

   2. การอ่านในใจ คือ การแปลความหมายของตวัอกัษรออกมาเป็นความคิด และนาํ

ความคิดนั้นไปใชป้ระโยชน์   

 สุวิทย ์ มูลคาํ (2547,  น.73) ใหค้วามหมายของการอ่านประเภทอ่านวิเคราะห์ไวว้่าเป็น

การจดัลาํดบั การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ แปลความ ตีความและสามารถประเมิน คุณค่าของ

เร่ืองท่ีอ่านได ้

 สรุปประเภทของการอ่านคือ อ่านออกเสียง การอ่านในใจและการอ่านวิเคราะห์ ซ่ึงตอ้ง

วิเคราะห์เร่ืองราว  แปลความ ตีความและนาํมาตดัสินใจโดยอาศยัประสบการณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้ห ้

เกิดประโยชน์ในการพดูหรือเขียนเล่าเร่ืองไดถู้กตอ้ง 

 2.5.5   แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 

 แนวคิดเก่ียวกบัการสอนแบบ PQ4R 

 กลวิธีการสอนแบบ  PQ4R  เป็นกลวิธีการสอนอ่านซ่ึงไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงมา

จากกลวิธีการสอนแบบ  SQ3R โดย ฮีวิทย ์Hewitt W., (1997)  เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้้จกั

เตรียมการอ่าน  ฝึกอ่านอยา่งคล่องแคล่ว และเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยมีจุดประสงคท่ี์จะใช้

กลวิธีการสอนอ่านอยา่งเป็นระบบเพื่อปรับปรุง พฒันาการอ่าน และนิสัยการอ่านของผูเ้รียนให้มี

ประสิทธิภาพ   

 ลกัษณะสาํคญัของกลวิธีการสอนแบบ  PQ4R  

 กลวิธีการสอนแบบ PQ4R ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนนั้นใหโ้อกาส

ผูเ้รียนไดฝึ้กกลวิธีต่างๆเพ่ือช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่านทั้งส้ิน 
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 ขั้นก่อนอ่าน (Pre - Reading)  

 ขั้นท่ี 1 Preview (P) 

 การดูก่อนอ่าน เป็นขั้นท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดป้รับปรุงความเร็วและความเขา้ใจในการอ่าน  

โดยให้นักเรียนอ่านหัวขอ้เร่ือง  คาํนาํหรือย่อหน้าแรก  ลกัษณะตวัอกัษรท่ีเด่นๆ กราฟ  แผนภูมิ 

บทสรุป คาํถามทา้ยเร่ือง  โดยใชว้ิธีการอ่านแบบเจาะจงเพื่อหาขอ้มูล (Scanning)และการอ่านแบบ

กวาดสายตา (Skimming) 

 ขั้นท่ี 2 Question (Q)  

 นกัเรียนตั้งคาํถามจากใจความสําคญัท่ีเขียนไวห้รือปรับเปล่ียนหัวขอ้ให้อยู่ในรูปของ

คาํถามแลว้ให้นักเรียนเขียนคาํถามท่ีตอ้งการถามออกมาเพ่ือท่ีจะหาคาํตอบต่อไป โดยครูเป็นผู ้

ช้ีแนะในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหาในการตั้งคาํถาม 

 ขั้นระหวา่งการอ่าน (While - Reading) 

 ขั้นท่ี 3 Read (R1) 

 นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองโดยละเอียดเพ่ือหาประโยคหลกั (Topic Sentence) และใจความ

สาํคญั (Main Idea) เพื่อตอบคาํถามท่ีตั้งไว ้

 ขั้นท่ี 4 Recite (R2) 

 นกัเรียนอธิบายส่ิงท่ีไดอ่้านและทาํความเขา้ใจในบทอ่านใหค้รูหรือเพ่ือนๆฟัง โดยไม่

ตอ้งดูเน้ือเร่ืองและเล่าเป็นคาํพดูของตนเอง 

 ขั้นหลงัการอ่าน (Post - Reading) 

 ขั้นท่ี 5 Review (R3) 

 นกัเรียนทบทวนส่ิงท่ีอ่านอยา่งรวดเร็วโดยใหดู้หวัขอ้รองแลว้ใหน้กัเรียนคิดกลบัไป

ส่วนสาํคญัหลกัๆอีกคร้ัง 

 ขั้นท่ี 6 Reflect (R4) 

 นักเรียนสะทอ้นให้เห็นว่าตนสามารถใช้ขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีไดอ่้านนั้นเช่ือมโยงกบั

ความรู้ท่ีตนมีอยู่เดิมโดยคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนหรือได้

อ่านโดยการรายงานแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านโดยการจดบนัทึก  การเขียนบทสนทนา

ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีอ่านหรือการแสดงบทบาทสมมุติเป็นตน้ 
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 กลวิธีการสอนแบบ PQ4R เป็นวิธีการสอนอ่านท่ีอาศยัแนวคิดและทฤฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงัต่อไปน้ี 

 ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory) 

 ความหมายของทฤษฎีอภิปัญญา 

 Collins (1992) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัทฤษฏีอภิปัญญาว่า อภิปัญญา นั้นเป็นบทบาทท่ี

สาํคญัในการอ่าน เป็นส่ิงท่ีถูกกาํเนิดข้ึนเสมือนกบัการท่ีผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ (Cognition) 

การมีอาํนาจควบคุม (Regulation) การนาํความรู้นั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  การ

สอนแบบ พี คิว โฟร์ อาร์ (PQ4R)  ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชโ้ครงสร้างความรู้ (Schema) มาช่วย

ในการอ่านทาํใหผู้เ้รียนมีการใชค้วามคิดตลอดเวลา  เพราะตอ้งพยายามคิดหาคาํตอบ และใชเ้หตุผล

ต่างๆมาประกอบเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่าน และช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งรวดเร็ว  

  Kellogg (อา้งถึงใน กรรณิการ์ ทพัขวา,  2552, น.12) ไดอ้ธิบายถึงคาํจาํกดัความของ

กลวิธีอภิปัญญาวา่กลวิธีอภิปัญญาเปรียบเสมือนความรู้และประสบการณ์ท่ีควบคุมกิจกรรมเก่ียวกบั

ความรู้ ความเขา้ใจนัน่คือส่ิงท่ีแต่ละคนรู้เก่ียวกบัการคิดดว้ยตนเอง  

 O’Neil and Abedi (อา้งถึงใน กรรณิการ์ ทพัขวา,  2552,  น.12) ใหค้วามเห็นว่ากลวิธีอภิ

ปัญญาเป็นการตรวจสอบตนเองอยา่งมีสติเป็นระยะๆว่าเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองบรรลุผล

สาํเร็จหรือไม่ อีกทั้งยงัหมายถึงการเลือกใชแ้ละประยกุตใ์ชก้ลวิธีต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือจาํเป็น 

ตลอดจนความสามารถท่ีจะสะท้อนความคิดจากผลของการกระทาํและความสามารถในการ

ประเมินผลความคิดนั้น การตระหนกัถึงกระบวนการดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการดงัน้ี 

 1.การวางแผน ตอ้งมีเป้าหมายในการปฏิบติักิจกรรมหน่ึงๆไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะถูก

กาํหนดข้ึนโดยผูอ่ื้นหรือตนเองก็ตามและตอ้งมีแผนการอนันาํไปสู่ความสําเร็จดงัท่ีตนไดต้ั้งเป้า

เอาไว ้

 2. การตรวจสอบตนเอง จาํเป็นตอ้งมีกลไกในการตรวจสอบตนเองเพ่ือกาํกบัตนเองให้

ดาํเนินการปฏิบติัภาระงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้

 3. กลวิธีจิตพิสัย  เพื่อใชใ้นการกาํกบัการปฏิบติักิจกรรมท่ีตอ้งใชส้ติปัญญาใหลุ้ล่วงได้

อยา่งประสบผลสาํเร็จ 

DPU



  38 

 4. การตระหนกั  เป็นการมีสติสมัปชญัญะท่ีเกิดข้ึนภายในใจของแต่ละบุคคลนั้นรู้ตวัวา่

ตนทาํอะไรอยู ่

 Crowl (อา้งถึงใน กรรณิการ์ ทพัขวา,  2552, น.13) ไดใ้หค้วามหมายของอภิปัญญาว่า

เป็นการคิดในตวัเอง ตนเองรู้อะไรและไม่รู้อะไรเก่ียวกบัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีพบและพยายาม

หาทางท่ีจะแก้ปัญหา การตรวจสอบ หากปัญหายงัไม่ถูกแก้ก็จะต้องพยายามหาวิธีใหม่เพื่อ

แกปั้ญหาใหส้าํเร็จ 

 อุษณีย ์ โพธิสุข (อา้งถึงใน กรรณิการ์ ทพัขวา, 2552, น.13) กล่าวว่า อภิปัญญาคือ

ความรู้เก่ียวกบัแนวโนม้ของตน ความรู้เก่ียวกบักระบวนการและเง่ือนไข  ตลอดจนการควบคุมท่ี

สัมพนัธ์กบักระบวนการและกิจกรรมทางพุทธิปัญญาและเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีสติและมีความรู้

เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ของตนเองพร้อมกับมีความสามารถและแนวโน้มท่ีจะควบคุม

กระบวนการเหล่านั้นในขณะเรียนรู้ได ้

 ศุภลกัษณ์  สินธนา (อา้งถึงใน กรรณิการ์ ทพัขวา, 2552, น.13) กล่าวว่า อภิปัญญา 

หมายถึง ความสามารถในการรู้ความคิดของตนเองเก่ียวกบักระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนภายในสมอง

ในขณะทาํงานท่ีตอ้งใชค้วามคิดมีหนา้ท่ีกาํกบั  ควบคุมการทาํงาน  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่างานท่ี

ทาํนั้นสมัฤทธ์ิผล 

 กรรณิการ์  ทพัขวา (2552,  น.13) กล่าววา่ อภิปัญญา หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน 

ซ่ึงแสดงออกถึงความรู้  ความเขา้ใจในกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เป็นการ

ใชค้วามรู้เก่ียว กบักลวิธีต่างๆท่ีจะนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาขณะท่ีเรียน สามารถเลือกใชว้ิธีการได้

อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงความสามารถในการวางแผน  ควบคุมตรวจสอบ 

ประเมินผลการเรียน รู้ของตนเองอยา่งมีสติและบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 

 สรุปไดว้่าทฤษฎีอภิปัญญา หมายถึง กระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนภายในสมอง ท่ีควบคุม

กิจกรรมเก่ียวกบัความรู้  ความเขา้ใจ ความคิดของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการคิด เพื่อหาคาํตอบ 

และใชเ้หตุผลต่างๆมาประกอบทาํให้เกิดความเขา้ใจในการอ่านและช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้

อย่างรวดเร็วและนําความรู้นั้นไปใช้ได้อย่างเหมาะสม กระบวนการดังกล่าวจาํเป็นตอ้งมี

วิธีดาํเนินการ กล่าวคือ มีการวางแผน  การตรวจสอบตนเอง การฝึกจิตพิสัย และการตระหนกัรู้ใน

ส่ิงท่ีทาํ 
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 อภิปัญญากบัการอ่าน 

 Cross and Paris (อา้งถึงใน กรรณิการ์ ทพัขวา,  2552, น.15) กล่าวถึงอภิปัญญาในการ

อ่านว่าไดรั้บผลมาจากองคป์ระกอบ 4 ประการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัเพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจในการ

อ่านหรือผลของการเรียนรู้  มีดงัน้ี 

 1. บทอ่าน (Text) เน้ือหาท่ีเป็นส่ือและอุปกรณ์ส่ิงพิมพต่์างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจ

และความจาํท่ีมีคาํศพัท์  ความหมาย  โครงสร้างบทอ่าน  ลีลาของผูเ้ขียนความชดัเจนและความ

สอดคลอ้งต่อเน่ืองของเน้ือหา  ความถูกตอ้ง  ความเสมอตน้เสมอปลายของขอ้มูลท่ีเสนอไวใ้นบท

อ่าน  ความยากง่าย  แนวโนม้หรือแนวทางเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้เ้รียนตอ้งรู้เสมอ  จึงเรียนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

 2. งาน (Task) งานแต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกนัไปตามความประสงคข์องผูเ้รียน

ท่ีจะอ่านในสถานการณ์ต่างๆท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงจะเป็นตวัช่วยให้ผูเ้รียนตดัสิน  ปรับพฤติกรรมการ

อ่าน  กลวิธีในการอ่าน  ความเร็วในการอ่านให้เหมาะสม  และสามารถปรับตวัตามสภาพส่ิงท่ีอ่าน

โดยอาศยัการตรวจสอบตนเองและตรวจสอบบทท่ีอ่าน 

 3. กลวิธี (Strategies) ผูอ่้านท่ีมีความสามารถในการอ่านจะตอ้งรู้จกัใชก้ลวิธีท่ีเหมาะสม

ท่ีจะช่วยให้อ่านไดอ้ย่างเขา้ใจ  สามารถจดจาํขอ้มูลจากการอ่านได ้ การสอนให้รายละเอียดและ

บอกว่าจะใชก้ลวิธีนั้นๆเม่ือไร  ท่ีไหน อย่างไรและใชเ้พื่อจุดประสงคใ์ดถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วย

ใหเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. ลกัษณะนิสัยของผูเ้รียน (Characteristics)องคป์ระกอบของอภิปัญญาในส่วนสุดทา้ย 

คือ การตระหนกัรู้ของผูเ้รียนว่าตนเองมีลกัษณะนิสัยอยา่งไร  ในส่วนนิสัยของผูเ้รียนน้ีครอบคลุม

ถึงความรู้เดิมของผูเ้รียน  ความสามารถ  ความเขา้ใจ  แรงจูงใจ  ทกัษะต่างๆท่ีส่งผลต่อการเรียนและ

ความเขา้ใจในการอ่าน 

 Schraw and Dennison (อา้งถึงใน กรรณิการ์ ทพัขวา,  2552,  น. 14) กล่าวถึง อภิปัญญา

สาํหรับการอ่านเพื่อความเขา้ใจวา่มีองคป์ระกอบสาํคญั 2 ประการคือ 

 1.  ความรู้เก่ียวกบัความเขา้ใจ  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยๆดงัน้ี 

  1.1 Declarative Knowledge ไดแ้ก่  ผูอ่้านรู้เก่ียวกบัยทุธศาสตร์การทาํความเขา้ใจ 

  1.2 Procedural  Knowledge ไดแ้ก่  ผูอ่้านรู้เก่ียวกบัขั้นตอนของยทุธศาสตร์เหล่าน้ี 
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  1.3 Conditional Knowledge ไดแ้ก่  ผูอ่้านรู้เก่ียวกบัว่าจะใชย้ทุธศาสตร์เหล่าน้ีเม่ือไร

และทาํไม 

 2.  การจดัระเบียบความเขา้ใจบทอ่าน  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยๆดงัน้ี 

  2.1 การวางแผนการใชย้ทุธศาสตร์ 

  2.2 การจดัเกบ็ขอ้มูล 

  2.3 การกาํกบัตรวจสอบความเขา้ใจ 

  2.4 การเลือกใชย้ทุธศาสตร์เม่ือความเขา้ใจเกิดปัญหา 

  2.5 การประเมินผล 

 เยีย่มจิต บูรณ์โภคา (อา้งถึงใน กรรณิการ์ ทพัขวา, 2552,  น.14) ไดใ้หข้อ้สังเกตว่าผูอ่้าน

มักตระหนักถึงการใช้กิจกรรมความรู้เ ก่ียวกับปัญญาและควบคุม การใช้ทักษะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ซ่ึงแสดงออกในลกัษณะการฝึกทกัษะยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 1. การทาํความเขา้ใจกบัจุดประสงคข์องการอ่านทั้งในลกัษณะท่ีชดัเจนและท่ีแฝงอยู ่

 2. การคน้หารูปแบบหรือลกัษณะสาํคญัของส่ิงท่ีอ่าน 

 3. การมุ่งสนใจเฉพาะจุดใหญ่มากกวา่จุดยอ่ย 

 4. การตรวจสอบกิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดความเขา้ใจข้ึนหรือไม่ 

 5. การตั้งคาํถามตวัเอง  งานกาํลงัดาํเนินไปสู่เป้าหมายหรือไม่ 

 6. การหาทางแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึน 

 สุเทียบ ละอองทอง (อา้งถึงใน กรรณิการ์ ทพัขวา,  2552,  น.14) กล่าวถึง อภิปัญญาและ

การอ่าน หมายถึง การจดัระเบียบและตระหนักในกระบวนการทางความคิดของผูอ่้านท่ีนาํไปสู่

ความเขา้ใจในบทอ่าน 

 สรุปไดว้า่อภิปัญญากบัการอ่าน คือการตระหนกัในกระบวนการทางความคิดของผูอ่้าน

จากการใชกิ้จกรรม ความรู้เก่ียวกบัปัญญาและควบคุม การใชท้กัษะนั้นๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

องคป์ระกอบท่ีทาํให้การอ่านเกิดประสิทธิภาพ  คือการทาํความเขา้ใจกบัจุดประสงคข์องการอ่าน

จากบทอ่าน คน้หางานหรือลกัษณะสาํคญัของส่ิงท่ีอ่าน มีกลวิธีในการอ่านโดยมุ่งสนใจเฉพาะจุด

ใหญ่ ตรวจสอบ  ตั้งคาํถามและหาทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
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 2.5.6  ประโยชน์ของการอ่าน 

 ฉวีวรรณ  คูหาอภินนัท ์ (2542,  น.12-21) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านวา่ ดงัน้ี 
 1. การอ่านมีความจาํเป็นต่อการศึกษาเล่าเรียน  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนตั้งแต่

อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา จนกระทัง่ระดบัอุดมศึกษา   

 2. การอ่านเป็นประโยชน์ในการพฒันาตนเองและพฒันาคุณภาพชีวิต  

 3. การอ่านเพื่อพฒันาอาชีพก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์เพื่อใหรู้้จกัพฒันาฝีมือหรือทาํ

กิจกรรมต่างให้ทนัสมยั การประกอบอาชีพต่างๆจาํเป็นตอ้งอ่านเทคนิคและวิธีการท่ีทาํให้ประสบ

ความสาํเร็จ ลดตน้ทุนและปลอดภยั 

 4. การอ่านทาํใหเ้ป็นคนทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ 

 5. การอ่านทาํใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัสงัคมได ้

 6. การอ่านช่วยพฒันาประเทศ  ประเทศใดมีพลเมืองไม่รู้หนงัสือมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  

ประเทศนั้นยอ่มไม่มีความเจริญกา้วหนา้ 

 7. การอ่านช่วยทาํใหรู้้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

 8. การอ่านทาํใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 9. การอ่านช่วยพฒันาจิตใจและความคิดให้งอกงามทาํให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจผูอ่ื้นไดค้ติ

ธรรม ขอ้คิด  ปรัชญาในการดาํเนินชีวิต 

 10. การอ่านช่วยขจดัความทุกข ์ความเศร้าหมอง ทาํใหเ้ขา้ใจโลกและชีวิตมากยิง่ข้ึน 

 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์  (2547,  น.18) ไดบ้อกประโยชน์ของการอ่านไว ้ ดงัน้ี 
 1.เป็นการสนองความตอ้งการของมนุษย ์ 

 2.ทาํใหม้นุษยเ์กิดความรู้ ทกัษะต่าง ๆ ตลอดจนความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ  

 3. ทาํใหม้นุษยเ์กิดความคิดสร้างสรรคค์วามเพลิดเพลินบนัเทิงใจและเกิดความบนัดาลใจ  

 4. เป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ 

 5. ทาํใหม้นุษยท์นัต่อเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของโลก  

 6. เป็นการส่งเสริมสุขภาพของมนุษย ์ 

 7. ช่วยใหม้นุษยแ์กปั้ญหาสงัคม การเมือง เศรษฐกิจและปัญหาส่วนตวั  
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 กาญจนา  เช่ือมศรีจนัทร์  (2552,  น.3) ไดบ้อกประโยชน์ของการอ่านไวด้งัน้ี 
  1. ทาํใหมี้ความรู้ในวิชาการดา้นต่าง ๆ อาจเป็นความรู้ทัว่ไปหรือความรู้เฉพาะดา้นกไ็ด ้
เช่น การอ่านตาํราแขนงต่าง ๆ หนงัสือคู่มือ หนงัสืออ่านประกอบในแขนงวิชาต่าง ๆ เป็นตน้ 
  2. ทาํให้รอบรู้ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ การอ่านหนงัสือพิมพก์ารอ่านจากส่ือสารสนเทศ
ต่าง ๆ ในสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศแลว้ ยงัจะไดท้ราบข่าวกีฬา ข่าวบนัเทิง บทความ
วิจารณ์ ตลอดจนการโฆษณาสินคา้ต่างๆอีกดว้ย ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการปรับความเป็นอยู่
ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมของตนในขณะนั้น ๆ 
  3. ทาํให้คน้หาคาํตอบท่ีตอ้งการได ้การอ่านหนังสือจะช่วยตอบคาํถามท่ีเราขอ้งใจ 
สงสัย ต้องการรู้ได้ เช่น อ่านพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายของคาํ อ่านหนังสือกฎหมายเม่ือ
ตอ้งการรู้ขอ้ปฏิบติั อ่านหนงัสือคู่มือแนะวิธีเรียนเพื่อตอ้งการประสบความสาํเร็จในการเรียนเป็น
ตน้ 
 4. เป็นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมท่ีง่าย และตรงตามความตอ้งการ เน่ืองจากหนงัสือจะ
แยกประเภท วิชา หมวดหมู่ไวเ้รียบร้อยอยูแ่ลว้ และการอ่านจะช่วยให้เรารอบรู้ทนัเหตุการณ์และ
พฒันาดา้นวิชาการ นกัพดูและนกัเขียนท่ีประสบความสาํเร็จมกัเป็นผูท่ี้มีนิสัยรักการอ่าน และเป็นผู ้
แสวงหาความรู้อยูเ่สมอ 
 5. เป็นการช่วยส่งเสริมความคิด ช่วยให้ได้รับรู้นานาทศันะในสาขาวิชาต่างๆจาก
ทศันะของผูเ้ขียนหลายๆคนในประเด็นเดียวกนั การเรียนรู้ดงักล่าวจะเป็นพื้นฐานสาํคญัช่วยใหเ้กิด
พัฒนา การด้านความคิดของตัวผูอ่้านเอง  สามารถคิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และมี
ขอ้สนบัสนุนจากการอ่านเพียงพอ เป็นท่ียอมรับจากผูอ่ื้น 
 6. ทาํให้เกิดทกัษะและพฒันาการในการอ่าน ผูท่ี้อ่านหนงัสือสมํ่าเสมอย่อมเกิดความ
ชาํนาญในการอ่าน สามารถอ่านไดเ้ร็ว เขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่านไดง่้าย จบัใจความไดถู้กตอ้ง เขา้ใจ
ประเดน็สาํคญัของเร่ือง และสามารถประเมินคุณค่าเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 7. ทาํให้ชีวิตมีพฒันาการเป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์ ผูอ่้านมากย่อมรู้เร่ืองราวต่าง ๆ มาก เกิด
ความรู้ความคิดท่ีหลากหลายกวา้งไกล สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนใหชี้วิต
มีคุณค่า และมีระเบียบแบบแผนท่ีดียิง่ข้ึน 
 8. ทาํให้เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ดีและเสริมสร้างบุคลิกภาพ อ่านมากย่อมรอบรู้มาก มี
ขอ้มูลต่างๆ สั่งสมไวม้าก เม่ือสนทนากบัผูอ่ื้นย่อมมีความมัน่ใจไม่ขดัเขินเพราะมีภูมิรู้ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ใหค้าํแนะนาํแก่ผูอ่ื้นในทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ได ้ผูร้อบรู้จึงมกัไดรั้บการยอมรับ
และเป็นท่ีเช่ือถือจากผูอ่ื้น 
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 9. ทาํใหเ้กิดความเพลิดเพลิน การอ่านหนงัสือท่ีมีเน้ือหาดี น่าอ่าน น่าสนใจ ยอ่มทาํให้
ผูอ่้านมีความสุข ความเพลิดเพลิน เกิดอารมณ์คลอ้ยตามอารมณ์ของเร่ืองนั้นๆ ผ่อนคลายความตึง
เครียด ไดข้อ้คิด และยงัเป็นการยกระดบัจิตใจผูอ่้านใหสู้งข้ึนไดอี้กดว้ย 
 10. เป็นการสร้างความบนัเทิง และผอ่นคลายสบายใจ เม่ือใชเ้วลาวา่งในการอ่านหนงัสือ
ประเภท นวนิยาย สารคดี การ์ตูน และยงัสามารถช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิตไดอี้ก
ดว้ย 
      สรุปไดว้่าการอ่านมีประโยชน์คือ มีความรู้ดา้นวิชาการและทกัษะดา้นต่างๆแกปั้ญหา
ได ้ มีจิตนาการและเกิดความคิดสร้างสรรค ์  ทนัต่อเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวต่างๆของโลกส่งผล
ใหเ้กิดพฒันาชีวิตท่ีสมบูรณ์ 
 
2.6  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      2.6.1   ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  พวงรัตน์ ทวีรัตน์  (2543,  น.19) ไดก้ล่าวสรุปไวว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
คุณลกัษณะรวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนหรือคือมวล
ประสบการณ์ทั้งปวงท่ีบุคคลไดรั้บการเรียนการสอน ทาํใหบุ้คคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
ดา้นต่าง ๆ ของสมรรถภาพสมอง 
 รัตนาภรณ์ ผา่นพิเคราะห์  (2544,  น.7) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผล
ของความสามารถทางวิชาการท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยวิธีต่าง ๆ  
  วฒันชยั ถิรศิลาเวทย ์ (2546, น.28) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความ 
สามารถในการเขา้ถึงความรู้ การพฒันาทกัษะในการเรียน โดยอาศยัความพยายามจานวนหน่ึงและ
แสดงออกในรูปความสาํเร็จซ่ึงสามารถสงัเกตและวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา 
 จงกล แกว้โก  (2547,  น. 64) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงความรู้หรือ
ทกัษะซ่ึงเกิดจากการทางานท่ีประสานกนั และตอ้งอาศยัความพยายามอยา่งมาก ทั้งองคป์ระกอบ
ทางดา้นสติปัญญา และองคป์ระกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญาแสดงออกในรูปของความสาํเร็จสามารถวดั
โดยใชแ้บบสอบถามหรือคะแนนท่ีครูให ้
 พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2547,  น. 96) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือพฤติกรรมหรือผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียน อันเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ว่าผูเ้ รียนมี
ความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิในแต่ละรายวิชามากน้อยเพียงใด ผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้หรือ
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ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันาการสอนของครู
ใหมี้คุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ทิศนา  แขมมณี (2548,  น.10) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงการเขา้ใจ
ความรู้การพฒันาทกัษะในดา้นการเรียน ซ่ึงอาจพิจารณาจากคะแนนสอบท่ีกาํหนดใหค้ะแนนท่ีได้
จากงานท่ีครูมอบหมายใหท้ั้งสองอยา่ง 
  สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ การตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิ
ผลของบุคคลว่าเรียนรู้แลว้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ทิศทางเพิ่มข้ึน โดยใชแ้บบทดสอบทางดา้นเน้ือหาและดา้นการปฏิบติัท่ีไดเ้รียนไปแลว้   
 2.6.2   องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 มีผูไ้ดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 

 Bloom  (1976,   P.139) กล่าวถึง ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่ามีอยู ่3 ตวั

แปร คือ 

 1. พฤติกรรมดา้นปัญญา (Cognitive Entry Behavior) เป็นพฤติกรรมดา้นความรู้

ความคิด ความเขา้ใจ หมายถึง การเรียนรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งการเรียนเร่ืองนั้นและมีมาก่อนเรียน ไดแ้ก่ 

ความถนดั และพ้ืนฐานความรู้เดิมของผูเ้รียน ซ่ึงเหมาะสมกบัการเรียนรู้ใหม่ 

 2. ลกัษณะทางอารมณ์ (Affective Entry Characteristics) เป็นตวักาํหนดดา้นอารมณ์ 

หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความกระตือรือร้นท่ีมีต่อเน้ือหาท่ีเรียน รวมถึงทศันคติของผูเ้รียนท่ีมี

ต่อเน้ือหาวิชา ต่อโรงเรียน และระบบการเรียนและมโนภาพเก่ียวกบัตนเอง 

 3. คุณภาพของการสอน (Quality of Instruction) เป็นตวักาํหนดประสิทธิภาพในการ

เรียนของผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ยการช้ีแนะ หมายถึง การบอกจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและ

งานท่ีจะตอ้งทาํใหผู้เ้รียนทราบอยา่งชดัเจน การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การให้

การเสริมแรงของครู การใชข้อ้มูลยอ้นกลบั หรือการให้ผูเ้รียนรู้ผลว่า ตนเองกระทาํไดถู้กตอ้ง

หรือไม่ และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

 สุชาดา ศรีศกัด์ิ  (2544,  น.11-12) กล่าวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดงัน้ี 

 1. คุณลกัษณะของผูเ้รียน ไดแ้ก่ อาย ุ เพศ สติปัญญา เจตคติ แรงจูงใจ ว่ามีฐานความรู้

เดิมรวมทั้งความสนใจ 
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 2. คุณลกัษณะของผูส้อน ไดแ้ก่ คุณวุฒิ ระยะเวลาท่ีสอน ความสามารถ เจตคติของ

ผูส้อน 

 3. องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจ ระดบัสังคมของผูเ้รียน

ระดบัการศึกษาของบิดามารดา ขนาดของโรงเรียนและอุปกรณ์ 

 ธนพร สินคุ่ย  (2552,  น.23) ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้

หลายสาเหตุ ไดแ้ก่ สาเหตุจากตวันกัเรียน เช่นดา้นสติปัญญา ความรู้พื้นฐาน เจตคติ สาเหตุส่ิงแวด 

ลอ้มทางบา้นหรือพื้นฐานทางครอบครัวสาเหตุจากกระบวนการทางการศึกษา หรือคุณภาพการ

สอนของครู 

 นิรมล บุญรักษา  (2554,  น.23) กล่าวถึง องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วา่ประกอบดว้ย ดา้นตวัผูเ้รียน หมายถึงพฤติกรรมความรู้ ความคิด และสติปัญญาความสามารถดา้น

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความถนดั ความสนใจและพ้ืนฐานเดิมของผูเ้รียน ดา้นอารมณ์ หมายถึง อารมณ์ ความ

กระตือรือร้น แรงจูงใจท่ีจะทาํให้เกิดการอยากเรียนรู้ เจตคติต่อเน้ือหาวิชา ระบบการเรียน และ

พื้นฐานทางครอบครัว คุณภาพการสอน หมายถึง สามารถทาํใหน้กัเรียนอยากเรียนรู้ สนใจ นกัเรียน

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการใหแ้รงเสริมของครู บุคลิกภาพของครูผูส้อน มีการประเมินผล

การสอนเพ่ือการใชข้อ้มูลยอ้นกลบั เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องในการสอน 

 สรุปไดว้่าองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ ความรู้พื้นฐาน ความ

เขา้ใจ ความถนดั ความคิดและสติปัญญาความสามารถดา้นต่าง ๆสภาพแวดลอ้มทางบา้นของผูเ้รียน  

ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจในความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคน นําไปสู่การถ่ายทอดประสบการณ์ 

ความรู้ให้ผูเ้รียนไดอ้ย่างเต็มท่ี มีส่ือการเรียนการสอนท่ีชดัเจน ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความ

เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากยิง่ข้ึน  

 2.6.3  การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 กงัวล เทียนกณัฑเ์ทศน์ (2540,  น.28) กล่าวถึง การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า ผูท่ี้

ประกอบอาชีพครูผูส้อน ผูใ้ห้การฝึกอบรม ไม่ว่าจะอยูใ่นสถาบนัการศึกษาใดหรือในหน่วยงาน

ธุรกิจย่อมจะตอ้งทราบผลว่า ผลของการสอน การฝึกอบรมจะบรรลุวตัถุประสงคเ์พียงใด เรา

สามารถนําวิธีการดําเนินการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเข้าไปใช้วดัผลได้เสมอการวดัและ

ประเมินผลเป็นกระบวนการย่อยท่ีประกอบอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนขั้นสุดทา้ยเพื่อให้
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ทราบว่ากระบวนการเรียนการสอนบรรลุผลเพียงใด ซ่ึงการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอ้งชดัเจน

และวดัผลได ้

 พวงรัตน์ ทวีรัตน์  (2543,  น.29-30) กล่าวว่า การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
คุณลกัษณะรวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวล
ประสบการณ์ทั้งปวงท่ีบุคคลไดจ้ากการเรียนการสอน ทาํใหบุ้คคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ในดา้นต่างๆของสมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถ
สมองของบุคคล เรียนแลว้รู้อะไรบา้ง และมีความสามารถดา้นใดมากนอ้ยเท่าไร  
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545) กล่าวว่า การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น

การวดัความสาํเร็จทางการเรียน หรือวดัประสบการณ์ทางการเรียนท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนการ

สอน โดยวดัตามจุดมุ่งหมายของการสอนหรือวดัผลสาํเร็จจากการศึกษาอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ 

 สรุปไดว้่า การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นกระบวนการวดัความรู้ ความสามารถ 

ความเขา้ใจและสติปัญญา ว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใดหลงัจากเรียนในเร่ืองนั้นๆ  ซ่ึง

การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตอ้งชดัเจนและวดัผลได ้

 2.6.4  ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ  (2543,  น.209) ใหค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้ซ่ึงมกัจะเป็นขอ้
คาํถามใหน้กัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอ (paper and pencil test)  กบัใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง 
      สมบูรณ์ ตนัยะ  (2545,  น.143) ใหค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนว่า เป็นแบบทดสอบท่ีใชส้าํหรับวดัพฤติกรรมทางสมองของผูเ้รียนว่ามีความรู้ ความสามารถ
ใน เร่ืองท่ีเรียนรู้มาแลว้ หรือไดรั้บการฝึกฝนอบรมมาแลว้มากนอ้ยเพียงใด 
  สมนึก ภทัธิยธนี  (2546,  น. 63-72) ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวา่ เป็นแบบทดสอบวดัสมรรถภาพของสมองดา้นต่างๆท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้มาแลว้ 
  พิชิต ฤทธ์ิจรูญ  (2547,  น.96) ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนว่า เป็นการทาํให้ทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนว่ามีการพฒันาตรงตามจุดประสงค์
ของการเรียนรู้หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด ตอ้งใชว้ิธีการทดสอบท่ีมีความถูกตอ้ง  เท่ียงตรง มีคุณภาพ
การสร้างอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาท่ีเรียกวา่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  กล่าวโดยสรุป แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้ ในการวดั
ทางดา้นความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียน ท่ีไดเ้รียนรู้ หรือไดรั้บการสอนและการ
ฝึกฝนมาแลว้ วา่ผูเ้รียนมีความรอบรู้มากนอ้ยเพียงใด 
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 2.6.5  ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  ภทัรา  นิคมานนท ์ ( 2540,  น. 61-68) กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบดา้นพุทธิพิสัย
ว่าโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอตันยั หมายถึง แบบทดสอบท่ีถามให้ตอบ
ยาวๆแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างกวา้งขวาง ประเภทท่ี 2 คือแบบทดสอบแบบปรนัย หมายถึง 
แบบทดสอบประเภทถูก – ผิด จบัคู่  เติมคาํและเลือกตอบ โดยใชเ้กณฑ์ท่ีใชจ้าํแนกประเภทของ
แบบทดสอบไดแ้ก่ 
  1.  จาํแนกตามกระบวนการในการสร้าง จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
   1.1 แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนมาเอง  เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเฉพาะคราวเพ่ือใช้
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิและความสามารถทางวิชาการของเดก็ 
   1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนดว้ยกระบวนการหรือวิธีการ
ท่ีซบัซอ้นมากกวา่แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน  เม่ือสร้างข้ึนแลว้มีการนาํไปทดลองสอบและนาํผลมา
วิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ เพื่อปรับปรุงใหมี้คุณภาพดี มีความเป็นมาตรฐาน 
  2.  จาํแนกตามจุดมุ่งหมายในการใชป้ระโยชน์  จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
   2.1แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัปริมาณความรู้ความ 
ความสามารถ  ทกัษะเก่ียวกบัดา้นวิชาการท่ีไดเ้รียนรู้วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 
   2.2 แบบทดสอบความถนดั เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความสามารถท่ีเกิดจากการ 
สะสมประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้มาในอดีต 
  3.  จาํแนกตามรูปแบบคาํถามและวิธีการตอบ จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
   3.1 แบบทดสอบอตันยั มีจุดมุ่งหมายท่ีจะใหผู้ส้อบไดต้อบยาวๆแสดงความคิดเห็น 
อยา่งเตม็ท่ี 
   3.2 แบบทดสอบปรนยั เป็นแบบทดสอบท่ีถามใหผู้ส้อบตอบสั้นๆในขอบเขตจาํกดั
คาํถามแต่ละขอ้วดัความสามารถเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว  ผูส้อบไม่มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั 
  4.  จาํแนกตามลกัษณะการตอบ  จาํแนกได ้3 ประเภทคือ 
   4.1 แบบทดสอบภาคปฏิบติั เช่นขอ้สอบวิชาพลศึกษา ใหแ้สดงท่าทางประกอบเพลง
วิชาประดิษฐ์ ให้ประดิษฐ์ของใชด้ว้ยเศษวสัดุ การให้คะแนนจากการทดสอบประเภทน้ีครูตอ้ง
พิจารณาทั้งดา้นคุณภาพผลงาน  ความถูกตอ้งของวิธีการปฏิบติัรวมทั้งความคล่องแคล่วและปริมาณ
ของผลงานดว้ย 
   4.2 แบบทดสอบเขียนตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีใชเ้ขียนตอบทุกชนิด 
   4.3 แบบทดสอบดว้ยวาจา เป็นแบบทดสอบท่ีผูส้อบใชก้ารโตต้อบดว้ยวาจา 
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  5.  จาํแนกตามเวลาท่ีกาํหนดใหต้อบ จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
   5.1 แบบทดสอบวดัความเร็ว  เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัทกัษะความคล่องแคล่วใน 
การคิดความแม่นยาํในความรู้เป็นสาํคญั มกัมีลกัษณะค่อนขา้งง่าย แต่ใหเ้วลาในการทาํขอ้สอบนอ้ย 
ผูส้อบตอ้งแข่งขนักนัสอบ ใครท่ีทาํเสร็จก่อนและถูกตอ้งมากท่ีสุดถือวา่มีประสิทธิภาพสูงกวา่ 
   5.2 แบบทดสอบวดัประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบลกัษณะน้ีมีลกัษณะค่อนขา้ง 
ยากและใหเ้วลาทาํมาก 
  6.  จาํแนกตามลกัษณะและโอกาสในการใช ้จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
   6.1 แบบทดสอบยอ่ย เป็นแบบทดสอบท่ีมีจาํนวนขอ้คาํถามไม่มากนกั มกัใชส้าํหรับ
ประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยย่อย  โดยมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนเป็นสาํคญั 
   6.2 แบบทดสอบรวม เป็นแบบทดสอบท่ีถามความรู้ความเขา้ใจรวมหลายๆเร่ือง
หลายๆเน้ือหาหลายๆจุดประสงค์ มีจาํนวนมากขอ้ มกัใช้ตอนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายปี
การศึกษา  จุดมุ่งหมายสาํคญัคือใชเ้ปรียบเทียบแข่งขนัระหวา่งผูส้อบดว้ยกนั 
  7.  จาํแนกตามเกณฑก์ารนาํผลจากการสอบไปวดัประเมิน จาํแนกได ้2  ประเภท คือ 
   7.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อวดัระดบัความรู้พื้นฐานและความรู้ท่ี 
จาํเป็นในการบ่งบอกถึงความรอบรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงค ์
   7.2 แบบทดสอบอิงกลุ่ม  เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งนาํผลการสอบไปเรียบเทียบ 
กบับุคคลอ่ืนในกลุ่มท่ีใชข้อ้สอบเดียวกนั ถา้ใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใดเหมาะสาํหรับใช้
เพื่อการสอบท่ีมีการแข่งขนัมากกวา่เพื่อการเรียนการสอน 
  8.  จาํแนกตามส่ิงเร้า  จาํแนกได ้2  ประเภทคือ 
   8.1 แบบทดสอบทางภาษา ไดแ้ก่ การใชค้าํพดูหรือตวัหนงัสือไปเร้าผูส้อบโดยการ 
พดูหรือเขียนออกมา 
   8.2 แบบทดสอบท่ีไม่ใชภ้าษา ไดแ้ก่ การใชรู้ป  กิริยา  ท่าทางหรืออุปกรณ์ต่างๆไป 
เร้าใหผู้ส้อบตอบสนอง     
 ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ  (2543, น.209) ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคาํถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้คาํถาม 
เก่ียวกบัความรู้ท่ีนักเรียนไดเ้รียนในห้องเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องตรงไหนจะไดส้อน

ซ่อมเสริมหรือเป็นการวกัความพร้อมท่ีจะไดเ้รียนในบทเรียนใหม่ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของครู 
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 2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาหรือจากครูผูส้อนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองหลายคร้ัง จนกระทัง่มีคุณภาพดีจึงสร้าง
เกณฑป์กติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าการเรียนการใน
เร่ืองใดๆกไ็ด ้แบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีคู่มือดาํเนินการสอบบอกวิธีสอบและยงัมีมาตรฐานในดา้น
การแปลคะแนนด้วยทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการสร้างขอ้
คาํถามเหมือนกนัเป็นคาํถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว้จะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถตั้ง
คาํถามวดัได ้ซ่ึงควรวดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมต่างๆดงัน้ี 
  1. ความรู้ ความจาํ  
  2. ความเขา้ใจ 
  3. การนาํไปใช ้
  4. การวิเคราะห์ 
  5. การสงัเคราะห์ 
  6. การประเมินค่า 
 สมนึก ภทัทิยธนี (2546,  น.163) กล่าววา่ แบบทดสอบท่ีวดัสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ 
ท่ีนักเรียนไดรั้บการเรียนผ่านมาแลว้ อาจแบ่งไดเ้ป็น2ประเภท คือแบบทดสอบท่ีครูสร้างกบั
แบบทดสอบมาตรฐานซ่ึงทั้งแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการในการ
สร้างขอ้คาถามเหมือนกนั เป็นคาํถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว้ จะเป็นพฤติกรรมท่ี
สามารถตั้งคาถามได ้ซ่ึงควรจดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
  1. วดัดา้นความรู้ความจาํ  
  2. วดัดา้นความเขา้ใจ  
  3. วดัดา้นการนาํไปใช ้ 
  4. วดัดา้นการวิเคราะห์  
  5. วดัดา้นการสงัเคราะห์ 
  6. วดัดา้นการประเมินค่า 
 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (อา้งถึงใน อมรรัตน์ หรัดดี,  2552,  น.23)  กล่าวถึง ประเภทของแบบ 
ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิวา่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
 1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน
เฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใชก้นัทัว่ไปในสถานศึกษามีลกัษณะเป็นแบบ 
ทดสอบขอ้เขียนซ่ึงแบ่งออกไดอี้ก 2 ชนิด คือ  
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  1.1 แบบทดสอบอตันยั เป็นแบบทดสอบท่ีกาํหนดคาํถามหรือปัญหาให้แลว้ให้ผู ้ 
ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
   1.2 แบบทดสอบปรนยั หรือแบบใหต้อบสั้น ๆ เป็นแบบทดสอบท่ีกาํหนดใหผู้ส้อบ
เขียนตอบสั้น ๆ หรือมีคาํตอบใหเ้ลือกแบบจากดัคาตอบ ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้
อย่างกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั แบบทดสอบชนิดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
แบบทดสอบถูก-ผดิ แบบทดสอบเติมคา แบบทดสอบจบัคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนทัว่ๆไป 
ซ่ึงสร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพมีมาตรฐาน กล่าวคือมี
มาตรฐานในการดาํเนินการสอน วิธีการใหค้ะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 
 สรุปได้ว่าประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งออกเป็นหลาย

ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนมาเอง  แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  

แบบทดสอบความถนัด  แบบทดสอบอัตนัย  แบบทดสอบปรนัย  แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  

แบบทดสอบเขียนตอบ แบบทดสอบด้วยวาจา แบบทดสอบวัดความเร็ว แบบทดสอบย่อย  

แบบทดสอบรวม  แบบทดสอบอิงเกณฑ์  แบบทดสอบอิงกลุ่ม  การจะเลือกใช้แบบทดสอบ

ประเภทใดนั้นข้ึนอยูก่บัครูผูส้อน ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของรายวิชานั้นๆท่ี

เหมาะสม 

 2.6.6 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  การสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ  สามารถปรับปรุงไดโ้ดยฝึกเขียนขอ้สอบไดรั้บ
ความวิจารณ์และข้อเสนอแนะ  ผูส้อนต้องเข้าใจทั้ งจุดประสงค์และเน้ือหาท่ีจะวัดต้องรู้ถึง
กระบวนการคิดในการปฏิบติังานของผูเ้รียน รู้ระดบัความสามารถในการอ่านและการใชศ้พัทข์อง
ผูส้อบ รู้จกัลกัษณะเด่นและขอ้พกพร่องของขอ้สอบแต่ละชนิดเพื่อจะนาํไปใชใ้หเ้หมาะสม  
 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2547,  น.97-100) ใหแ้นวการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  ดงัน้ี 
  1. วิเคราะห์หลกัสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
  2. กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  3. กาํหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวิธีสร้าง 
  4. เขียนขอ้สอบ 
   5. ตรวจทานขอ้สอบ 
  6. จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 
  7. ทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้สอบ 
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  8. จดัทาํแบบทดสอบฉบบัจริง 
  สุมาลี  จนัทร์ชะลอ  (2547,  น.50) เสนอวธีิการสร้างขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  ดงัน้ี 
  1. ขอ้สอบควรใชป้ระเมินจุดประสงคท่ี์สาํคญัของการสอนท่ีสามารถสอบวดัไดโ้ดยใช้
แบบทดสอบท่ีเป็นขอ้เขียน 
 2. ขอ้สอบควรสะทอ้นใหเ้ห็นทั้งจุดประสงคท่ี์เป็นเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์เป็น
กระบวน การสาํคญัท่ีเนน้ในหลกัสูตร 
 3. ข้อสอบควรจะสะท้อนให้เห็นทั้ งจุดประสงค์ในการวัด เช่น วดัประเมินความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลหรือวดัเพื่อแยกผูท่ี้ไดเ้รียนรู้ 
  4. ขอ้สอบควรมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูอ่้านและมีความยาวท่ีพอ 
เหมาะ  
   สรุปไดว้่า หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ 
ขอ้สอบควรสะทอ้นให้เห็นทั้งจุดประสงคท่ี์เป็นเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์เป็นกระบวนการสาํคญัท่ี
เน้นในหลักสูตร ซ่ึงต้องมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอ่้านและมีความยาวท่ี
พอเหมาะ หลงัจากนั้นทาํการเขียนขอ้สอบพร้อมทั้งตรวจทานขอ้สอบ แลว้นาํไปจดัพิมพ์
แบบทดสอบฉบบัทดลอง ทาํการทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้สอบ สุดทา้ยจดัทาํแบบทดสอบฉบบั
จริง 
 2.6.7  ประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  พรพิศ เถ่ือนมณเฑียร (อา้งถึงใน อมรรัตน์ หรัดดี, 2552, น.32) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวใ้ชส้าํหรับ 
  1. วดัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  2. ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
  3. ใหแ้ยกประเภทนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆตามความสามารถ 
  4. การวินิจฉยัสมรรถภาพเพ่ือใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือไดต้รงจุด 
  5. เปรียบเทียบความงอกงาม 
  6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน 
  7. พยากรณ์ความสาํเร็จในการศึกษา 
  8. การแนะแนว 
  9. การประเมินผลการศึกษา 
  10. การศึกษาคน้ควา้วิจยั 
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 พวงรัตน์ ทวีรัตน์  (2543, น.19) กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ไวด้งัน้ี 
 1. ใชส้ํารวจทั ่ วไปเก่ียวกบัตาํแหน่งการเรียนในโรงเรียนเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์
ปกติใหเ้ขา้ใจนกัเรียนไดดี้ข้ึน 

 2. ใชแ้นะแนวและประเมินค่าเก่ียวกบัการสอบไดส้อบตกของแต่ละบุคคลจุดอ่อนและ  
จุดเด่นของแต่ละบุคคล การสอนซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนฉลาด และนกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วย 
เหลือ  การปรับปรุงการสอน  
 3. ใชจ้ดักลุ่มนกัเรียนเพื่อประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน  
 4. ช่วยในการวิจยัทางการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนในวิชาท่ีสอบแตกต่างกนัโดย
ใชแ้บบทดสอบมาตรฐานเป็นเคร่ืองมือวดั 

  สรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน คือ ใชส้าํหรับ
วดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มแลว้ทาํการเปรียบเทียบตรวจสอบพฒันาการ
ของผูเ้รียน ว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่หากเกิดผลในทางท่ีดีก็ดาํเนินต่อ แต่ถ้าหากไม่บรรลุ
จุดประสงคก์็นาํไปปรับปรุงการเรียนการสอนหรือทาํการวิจยัแลว้ทาํการประเมินผลการศึกษาอีก
คร้ัง 
 
2.7  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 2.7.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
 Smith and Wakeley (1972,    pp.134-135) กล่าว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีต่องานท่ีทาํอนับ่งถึงระดบัความพอใจในการท่ีไดรั้บการตอบสนองทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
และสภาพแวดลอ้ม ของบุคคลเหล่านั้นวา่มีมากนอ้ยเพียงใด 
 Wolman  (1973,  p.283) กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่า สภาพ ความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีความสุข ความอ่ิมใจ เม่ือตอ้งการแรงจูงใจหรือไดรั้บการตอบสนอง 
 Good  (1973,   p.320) กล่าวถึง คุณภาพ สภาพหรือระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลจาก
ความพึงพอใจต่างๆ และทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
 Kendler (1974,  p. 671) กล่าวถึงความพึงพอใจไว ้สรุปไดว้่า เป็นความพร้อมของแต่ละ
บุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเร้าใจสังคมหรือครอบครัว การแสดงออกในลกัษณะท่ี
พอใจเรียกว่า เจตคติทางบวก การแสดงออกในลกัษณะท่ีต่อตา้นไม่พอใจเรียกว่าเจตคติทางลบ เม่ือ
บุคคลมีเจตคติต่อส่ิงใดแลว้กจ็ะแสดงออกดว้ยพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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 D’Elia  (1979,   p. 283)  กล่าววา่ ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีสนองตอบ
ต่อสภาพแวดลอ้มของดา้นความพึงพอใจ หรือเป็นสภาพ จิตใจของบุคคลท่ีสนองตอบต่องานวา่ มี
ความชอบงานนั้นมากนอ้ยเพียงไร  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  (2542) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้่าเป็น
ความพอใจ ความชอบ พฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยท่ี์จะพยายามขจดัความตึงเครียด
หรือความกระวนกระวายหรือสภาวะท่ีไม่สมดุลในร่างกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจดัส่ิงต่างๆ ดงั 
กล่าวไดแ้ลว้มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 
 คนัธชิต ชูสินธ์  (2543) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกตามทศันะของ
บุคคลท่ีเกิดข้ึนต่อในส่ิงหน่ึงส่ิงใด และจะแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ จะทาํใหมี้ความสุข
ทางกายภาพและมีเจตคติท่ีดี 
 นพรัตน์  เตชะวณิช (2544) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ หรือบรรลุจุดหมาย
ในระดบัหน่ึง ซ่ึงความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่นั้น เกิดข้ึนจากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมาย
นั้นไดรั้บการตอบสนอง 
 อุทยัพรรณ  สุดใจ  (2545,  น.7)  กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า ความรู้สึกหรือทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาจจะเป็นไปไดใ้นเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิง
หน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 กาญจนา อรุณสุขรุจี  (2546,  น.35)  กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดง 
ออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมี
ความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ี
ตรง 
 สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีส่วนตวัของบุคคลหรือเป็นการแสดงความ
ช่ืนชอบท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ ซ่ึงแสดงออกไดท้ั้งทางกาย วาจา และจิตใจส่ิง
เหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ ใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
 2.7.2  ทฤษฎีความพึงพอใจ 
          Kotler and Armstrong (2001, น.1) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมี
ส่ิงจูงใจ(motive) หรือแรงขบัดนั(drive)เป็นความตอ้งการท่ีกดดนั จนมากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา  (biological) เกิดข้ึนจากสภาวะ
ตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอย่างเป็นความต้องการทางจิตวิทยา 
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(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลกระทาํใน
ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง
เครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์ และ
ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์
  1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 
  อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow,  1970)  คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายวา่ทาํไมคนจึงถูกผลกัดนั
โดยความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิงเหล่านั้น เพื่อใหไ้ดรั้บการยกยอ่งนบัถือ
จากผูอ่ื้น คาํตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามลาํดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมาก
ท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสาํคญั คือ 
   1.1 ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ 
อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 
          1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า ความ
ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
   1.3 ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพ่ือน 
   1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั 
ความนบัถือและสถานะทางสงัคม 
   1.5 ความตอ้งการใหต้นประสบความสาํเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้าํเร็จบุคคลพยายามท่ีสร้างความ
พึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสาํคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึง
พอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลพยายามสร้างความพึงพอใจใหก้บั
ความตอ้งการท่ีสาํคญัท่ีสุดลาํดบัต่อไป ตวัอยา่ง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่
สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกยอ่งจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการ
แมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะ
มีความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 
   2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์
  ซิกมนัด ์ฟรอยด ์ (S. M. Freud  (1856-1938)  ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกั
ว่าพลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้า
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หลายอยา่ง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูคาํท่ีไม่ตั้งใจ
พดู มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 
  สรุปไดว้่าทฤษฎีความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์
และทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์ ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมความตอ้งการดา้นต่างๆ เช่นความตอ้งการทาง
กาย  ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการทางสังคม ความตอ้งการการยกย่องและความ
ตอ้งการให้ตนประสบความสําเร็จ แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมี
ความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 
 2.7.3   การวดัความพึงพอใจ 

 อารี พนัธ์มณี  (2546,  น.145) กล่าวว่า มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระทาํไดห้ลาย
วิธี ไดแ้ก่  
 1. การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือตอ้งการทราบความ 
คิดเห็น ซ่ึงสามารถทาํไดใ้นลกัษณะท่ีกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก หรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าว
อาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ  
 2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วิธีการท่ีดีจึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได ้ 
 3. การสังเกต เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่

ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระทาํอยา่งจริงจงัและการสังเกต

อยา่ง มีระเบียบแบบแผน 

 สุมาลี  จนัทร์ชะลอ  (2547,  น.50) อธิบายว่า เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัดา้นความรู้สึกมี

หลายชนิด  เช่นแบบทดสอบโดยใชส้ถานการณ์  บนัทึกการสงัเกต และเคร่ืองมือหน่ึงท่ีนิยมใชก้็คือ 

แบบวดัทศันคติ  รูปแบบมาตราวดัทศันคติของ  Linkert  มาตราชนิดน้ีประกอบดว้ยขอ้ความ

ทศันคติซ่ึงเป็นความรู้สึกต่อส่ิงท่ีจะวดั ขอ้ความดงักล่าวจะมีทั้งในทางบวกและทางลบ การสร้าง

มาตรวดัทศันคติ มีวิธีการดงัน้ี  

 1. กาํหนดคุณลกัษณะท่ีตอ้งการประเมินโดยระบุวา่วดัคุณลกัษณะใครต่อส่ิงใด 

 2. นิยามความหมายของทศันคติให้ชดัเจนว่าประกอบดว้ยลกัษณะใดบา้งซ่ึงจะใชเ้ป็น

กรอบสาํหรับวดั 
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 3. รวบรวมขอ้ความท่ีแสดงทศันคติในระดบัต่างๆของบุคคลขอ้ความน้ีควรครอบคลุม

คุณลกัษณะทั้งหมดท่ีตอ้งการวดั โดยการเขียนขอ้คาํถามมากกว่าจาํนวนขอ้ท่ีตอ้งการใช ้ขอ้ความ 

ควรแสดงทศันคติในทางท่ีดี (บวก) และในทางท่ีไม่ดี (ลบ) จาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั 

 4. ตรวจสอบขอ้ความท่ีสร้างข้ึนโดยพิจารณาเก่ียวกบัความครอบคลุมครบถว้นตาม

คุณลกัษณะทั้งหมดท่ีตอ้งการวดัตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของภาษาแต่ละ

ขอ้ความกบัระดบัของความเห็น โดยปกติมาตรวดัทศันคติของ Linkert จะแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

เห็นดว้ยอยา่งมาก เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก 

 5. ทดลองใช้ขอ้ความท่ีผ่านการตรวจสอบเบ้ืองตน้อาจมีบางขอ้ความท่ียงัไม่ชัดเจน

หรือกาํกวมจึงควรนาํไปทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอย่างจาํนวนหน่ึงเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัของ

ขอ้คาํถามตรวจสอบวา่ยงัมีขอ้ความใดตอ้งแกไ้ข 

 6. กาํหนดนํ้ าหนักคะแนนแต่ละตวัเลือก วิธีท่ีง่ายคือกาํหนดตามนํ้ าหนักสมมติ เช่น 

กาํหนดใหแ้ต่ละตวัเลือกมีนํ้ าหนกัเป็น 5  4  3  2 และ 1 สาํหรับขอ้ความในทางบวก ส่วนขอ้ความ

ในทางลบใหน้ํ้ าหนกักลบักนั 

 7. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั โดยวิเคราะห์ความตรงของแบบทดสอบ หรืออาจใช้

วิธีใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบกไ็ด ้

 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  (2547,  น.76-77)  กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจมีหลกั

เบ้ืองตน้ 3 ประการ ดงัน้ี 

 1. เน้ือหา ( Content ) การวดัความพึงพอใจตอ้งมีส่ิงเร้าไปกระตุน้ให้แสดงกริยาท่าที

แสดงออก  ส่ิงเร้า โดยทัว่ไปไดแ้ก่ ส่ิงเร้าท่ีตอ้งการทาํ 

 2. ทิศทาง ( Direction ) การวดัความพึงพอใจ วดัโดยทัว่ไปกาํหนดให้ความพึงพอใจมี

ทิศทางเป็นเสน้ตรงและต่อเน่ืองกนัในลกัษณะเป็นซา้ย – ขวา และบวก – ลบ 

 3. ความเขม้ ( Intensity )กริยาท่าทีความพึงพอใจและความรู้สึกท่ีแสดงออกต่อส่ิงเร้า

นั้น มีปริมาณมากหรือนอ้ยแตกต่างกนั ถา้มีความเขม้สูงไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดก็ตามจะรู้สึก

หรือท่าทีรุนแรงมากกวา่ท่ีมีความเขม้ปานกลาง 
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 สรุปไดว้่าการวดัความพึงพอใจ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัดา้นเน้ือหา  ทิศทางหรือ

อารมณ์ความรู้สึก โดยใชแ้บบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการ

เลือกใชท่ี้เหมาะสม มาตรวดัเจตคติแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)  บุญชม ศรีสะอาด (2545,  น.109) 

 

2.8  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.8.1  งานวิจยัในประเทศ  
 การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมตอ้งใชค้วามรู้จากแหล่งความรู้ท่ีมีอยูห่ลากหลาย ทั้งยงัมี

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหรือพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ไดมี้ผูว้ิจยัดงัน้ี 

 งานวิจยัหนงัสืออ่านเพิ่มเติมระดบัประถมศึกษา มีดงัน้ี 

  ปราสาท  สอนรมย ์ (2546) ไดท้าํการวิจยั เร่ืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง มด
แดง สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบา้นโพนทนัและโรงเรียนชุมชนหนองฮี
สามคัคี สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนมเขต 1 ผลการศึกษาพบว่า หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
เร่ือง มดแดง ท่ีสร้างข้ึนอยู่ในระดับมาก  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว  ้คือ 80.90/85.10 
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง มดแดงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  จกัรพนัธ์ุ  กศุลทตั  (2549) ไดท้าํการวิจยั เร่ืองผลการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติมสาํหรับเด็ก 
เร่ือง สี สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนน่านคริสเตียน  จงัหวดัน่าน ผลการวิจยั
พบว่า หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมสาํหรับเด็ก เร่ือง สี มีประสิทธิภาพเท่ากบั 90/85  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสําหรับเด็ก เร่ือง สี หลงัการใช้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 วิลาสินี  พอ้งพงษศ์รี  (2552) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง 

ตาํนานเมืองสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองตาํนานเมืองสระบุรี มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 91.66 / 84.33  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองตาํนานเมืองสระบุรี 

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 เจตคติท่ีมีต่อการเรียนโดยใชห้นงัสืออ่าน

เพิ่มเติม เร่ืองตาํนานเมืองสระบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 นิรมล  บุญรักษา  (2554) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง ผลการใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมสาระงาน

บา้นท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิและเจตคติทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนวดัท่าขา้ม กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้
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หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระงานบา้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติมสาระงานบา้น  มีเจต

คติทางการเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

 งานวิจยัหนงัสืออ่านเพิ่มเติมระดบัมธัยมศึกษา มีดงัน้ี 

 บุบผา ชุมพรผอ่ง  (2549) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การสร้างหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม ฉบบัการ์ตูน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท41101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมฉบบั
การ์ตูน อยูใ่นเกณฑ ์81.05/82.29 ซ่ึงสูงกว่าเกินท่ีตั้งไวคื้อ 80/80  จึงถือว่าหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมฉบบั
การ์ตูนมีประสิทธิภาพท่ีจะนาํไปใชไ้ดจ้ริงและนักเรียนมีผลคะแนนหลงัเรียนแตกต่างกบัคะแนน
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี0.01 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดจ้ากการสดสอบหลงัเรียนมีค่าสูง
กว่าช่วงก่อนเรียน ส่วนดา้นเจตคติต่อทกัษะการอ่านหลงัใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติมฉบบัการ์ตูน ใน
ระดบัสูงทั้งในภาพรวมและรายขอ้ ซ่ึงทาํให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการอ่านสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหา 
เพื่อพฒันาการเรียนการสอนดา้นทกัษะการอ่านได ้
 บุญฑริก โชติประเดิม (2551) ไดท้าํการวิจยั เร่ืองการสร้างหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง การ

จาํแนก คาํในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นนาบอน อาํเภอคาํม่วง  

จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.70/82.42  

นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยหนงัสืออ่านเพิ่มเติมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 โสภา สุขวิทยาภรณ์  (2551) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมสาระภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน วิชาสังคมศึกษา เร่ือง เร่ืองเล่าจากผูเ้ฒ่าวงัตะเคียน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 โรงเรียนบา้นวงัตะเคียน  ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ผลการวิจยัพบว่า 

หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมมีความเหมาะสมในระดบัมาก มีประสิทธิภาพ 83.80/79.87 และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 กิตติยา  กิตติมงคล  (2551) ได้ทาํการวิจยั เร่ือง การพฒันาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชา

ภาษาไทย เร่ืองประเพณีไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า หนงัสืออ่าน

เพิ่มเติมท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 86.10/85.30 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออ่าน

เพิ่มเติมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 อมรรัตน์ หรัดดี  (2552) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง การพฒันาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย เร่ืองวงันารายณ์ราชนิเวศน์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  ผลการศึกษาพบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เร่ือง วงันารายณ์ราชนิเวศน์  มีประสิทธิภาพ 82.84/83 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน

ดว้ยหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง วงันารายณ์ราชนิเวศน์ หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ภาวณี ด่านศิระวาณิชย ์ (2553) ไดท้าํการวิจยั เร่ืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง 

ย ํ่าถ่ินแดนเคร็ง สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบว่า

หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง ย ํ่าถ่ินแดนเคร็ง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.24/80.76 นกัเรียนมีผลการ

เรียนจากการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง ย ํ่าถ่ินแดนเคร็ง หลงัการอ่านสูงกว่าก่อนอ่านและ

นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง ย ํา่ถ่ินแดนเคร็งในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 1)  คุณค่าและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 2) แบบฝึกหัดทา้ยบท  

3) การใชภ้าษา 4) ภาพประกอบและแผนท่ี 5) ลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์6) ดา้นเน้ือหาตามลาํดบั 

 ฉวีวรรณ เผา่วิทยานนท ์ (2553) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง การสร้างหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ือง

วรรณพิจิตร สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จงัหวดัพิจิตร  ผลการวิจยัพบว่า หนงัสืออ่าน

เพิ่มเติมว่ามีความเหมาะสม  โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67 – 1.00 และนกัเรียนมี

ความเห็นต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติมในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 พชัรี  เอน็ดูราษฎร์  (2555) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ืองเปิด

ประตูสู่ระยอง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1โรงเรียนวดัห้วยโป่ง สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 ผลการวิจยัพบว่าหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เร่ืองเปิดประตูสู่ระยอง มี

ประสิทธิภาพ 81.37/92.27 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ืองเปิดประตูสู่

ระยอง  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 นุชณีภรณ์ วงษก์ลม  (2555) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ชุดวฒันธรรมพื้นบา้นตาํนานพื้นเมืองเร่ืองฮีตสิบ
สอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6 ผลการวิจยัพบว่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง ฮีตสิบสอง มีประสิทธิภาพ 
82.60/83.04ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง ฮีตสิบสอง
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

DPU



  60 

 2.8.2  งานวิจยัต่างประเทศ 

 Campbell (1979,  p.70) ไดว้ิจยัถึงความนิยมในหนงัสือ ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 

พบวา่ หนงัสือท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมากนั้นเป็นเพราะมีรูปร่างลกัษณะน่าสนใจ มีการออกแบบดี 

ตวัหนงัสือไม่แน่น มีภาพประกอบกระจายอยูท่ ัว่เล่มแผนภาพต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหามาก

ท่ีสุด และภาษาท่ีใชมี้อารมณ์ขนั มีการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรมมากๆ เขา้ดว้ยกบั

สถานการณ์ท่ีใชก้็มีอารมณ์ขนัมีการเช่ือมโยง ความคิด รวบยอด ท่ีเป็นนามธรรมมาก ๆ เขา้ดว้ยกนั

กบัสถานการณ์ท่ีผูอ่้านคุน้เคย 

 Aunar (1979) ไดส้าํรวจเน้ือหาหนงัสือในประเทศสิงคโปร์  พบว่าหนงัสือสาํหรับเด็ก

ควรเป็นหนงัสือเด็กท่ีสามารถบอกลกัษณะนิสัยของตวัละครได ้สามารถบอกสถานท่ีหรือฉากของ

เร่ืองไดแ้ละเป็นเร่ืองท่ีก่อใหเ้กิดจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค ์ สนองความอยากรู้อยากเห็นของ

เด็กหรืออาจเป็นเร่ืองท่ีลึกลบัน่าพิศวง จึงเสนอแนะว่าควรสร้างเร่ืองประเภทส่งเสริมจินตนาการ

ให้แก่เด็กเพราะช่วยให้เด็กเขา้ใจชีวิต  เขา้ใจปัญหาผูอ่ื้น ทั้งช่วยส่งเสริมให้มีความพยายามท่ีจะฟัน

ฝ่าอุปสรรคความลาํบากต่างๆท่ีตอ้งเผชิญเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่  

 Doyle  (1987) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของการ์ตูนท่ีมีต่อนกัเรียนชาย และนกัเรียนหญิง ซ่ึง

ทดสอบวดัดว้ยการ์ตูนแนวใหม่ท่ีมีรูปแบบสาํหรับชาย 5 แบบ สาํหรับหญิง 5 แบบ ผลการวิจยั

พบวา่ นกัเรียนส่วนมากชอบการ์ตูนซ่ึงใหค้วามสนุกสนาน  

 Sewell  (2003) ไดท้าํการศึกษา นกัเรียนในระดบัประถมศึกษาท่ีเลือกหนงัสืออ่านเสริม

ในเน้ือหาดว้ยตนเอง ผลจากการศึกษาพบว่านกัเรียนร้อยละ 63.7 เลือกไม่ตรงกบัระดบันกัเรียนท่ี

กาํลงัอ่าน และร้อยละ 36.3 เลือกตรงกบัระดบัการอ่านระหว่างเรียน ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่เลือก

หนงัสือจากมุมหนงัสือในห้องเรียนสูงมาก 90 เล่มจาก 168 เล่ม ดงันั้นครูผูส้อนตอ้งรู้ถึงความ

ตอ้งการของหนงัสือท่ีเดก็ชอบ และควรกระตุน้ใหเ้ดก็รู้จกัเลือก สงัเกตขอ้มูล เพื่อจะไดห้นงัสืออ่าน

เสริมไดต้รงกบัเน้ือหาในบทเรียน 
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 จากงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีนาํเสนอมาน้ี สรุปไดว้่าการพฒันาหนงัสือ

อ่านเพ่ิมเติมท่ีเป็นเร่ืองราววฒันธรรมประเพณีหรือเป็นหนงัสือการ์ตูน นบัเป็นการเพิ่มความสนใจ

ในการศึกษาของผูเ้รียน อนัจะส่งผลใหผู้เ้รียน เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และการสร้างหนงัสือท่ี

เป็นหนังสือการ์ตูนจะสร้างความสนใจมากยิ่งข้ึน นักเรียนสามารถบอกลกัษณะนิสัยตวัละคร 

สถานท่ีและฉากได้  รวมทั้ งกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่าน ซ่ึงสามารถใช้เป็น

หนงัสือเสริมประสบการณ์ในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 งานวิจยั เร่ืองการพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชา

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒัน์  ปีการศึกษา 2556  มีขอ้มูลท่ีใชใ้นการทาํวิจยัดงัน้ี 

 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.3  วิธีการดาํเนินการวิจยั   
 3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญา

ภิวฒัน์  จงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา2556 จาํนวน 8 หอ้ง 240 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญา

ภิวฒัน์  จงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จาํนวน 1 หอ้ง 30 คน เพราะนกัเรียนกลุ่มดงักล่าวเป็นหอ้งประจาํท่ีผูว้ิจยัเป็นท่ีปรึกษา 

ซ่ึงสามารถกาํกบั ดูแลไดส้ะดวก  อีกประการคือระยะเวลาในการเรียนการสอนเป็นระยะเวลาสั้น

เพราะนกัเรียนเรียนแบบ Block Courseใชเ้วลาเรียน 3 เดือนและฝึกงาน 3 เดือนจนสาํเร็จการศึกษา 

 เน้ือหาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์  รายวิชาเศรษฐศาสตร์

เบ้ืองตน้ จาํนวน 1 เล่ม ประกอบดว้ยเน้ือหา 4 เร่ืองสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน 4 หน่วย ใชเ้วลา

เรียนหน่วยละ 4 คาบๆละ 50 นาที 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 3.2.1 หนงัสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์  วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
จาํนวน 1 เล่ม ประกอบดว้ยเน้ือหา 4 หน่วยการเรียนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน 4 หน่วย ดงัน้ี  

 หน่วยท่ี 1 ไดแ้ก่ สินคา้เรา สินคา้เขา…..เราไดอ้ะไร 

 หน่วยท่ี 2 ไดแ้ก่  เงิน เงิน เงิน ช่ือน้ีดี…….แต่มีปัญหา 

 หน่วยท่ี 3 ไดแ้ก่ แหล่งเงิน   แหล่งงานของประเทศ 

 หน่วยท่ี 4 ไดแ้ก่  การพฒันาเศรษฐกิจ:คาํตอบคือคุณภาพชีวิตประชาชน โดยใชเ้วลา

เรียนหน่วยละ 4 คาบๆละ 50 นาที 

 3.2.2 แผนการสอนอ่านแบบ PQ4R แบ่งออกเป็น 6 ขั้น คือ  

 ขั้นท่ี1 Perview ( P) อ่านแบบคร่าวๆ   

 ขั้นท่ี2 Question (Q) ตั้งคาํถาม 

 ขั้นท่ี3 Read (R1) อ่านเน้ือหาอยา่งละเอียด 

 ขั้นท่ี4 Recite (R2) เล่าเน้ือหาท่ีอ่านโดยไม่ตอ้งดูตน้ฉบบั 

 ขั้นท่ี5 Review (R3) ทวบทวนเน้ือหาอีกคร้ัง 

 ขั้นท่ี6 Reflect (R4) แสดงความคิดเห็น และทาํแบบทดสอบ 

 3.2.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์วิชา
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ เพ่ือใชใ้นการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จาํนวน 4 เร่ืองๆละ15 ขอ้ 
ทั้งหมด 60 ขอ้ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก  
 3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวม

มิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์  เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จาํนวน 1 ชุด รวมทั้งหมด 

18 ขอ้ 
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3.3 วธีิการดําเนินการวจัิย   

 3.3.1 สร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์  มีขั้นตอนในการดาํเนิน 
การดงัน้ี 
 1. ศึกษาทฤษฎี  หลกัการสร้างหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมจากหนงัสือ  วารสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
 2. ศึกษาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายหลักสูตร ขอบข่ายเน้ือหาวิชา จุดประสงค์รายวิชา

มาตรฐานรายวิชาและคาํอธิบายรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาพาณิชยการ สาขางาน

ธุรกิจคา้ปลีก หมวดวิชาชีพ รายวิชา 2201 – 1016 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้และหลกัสูตรสถานศึกษา

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ จงัหวดันนทบุรี สําหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ     

ปีท่ี 2  

 3. กาํหนดโครงสร้างและลกัษณะของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  โดยมีส่วนประกอบ คือ  
คาํนาํ สารบญั เน้ือหา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ และบรรณานุกรม  
 4. วิเคราะห์เน้ือหาจากบทเรียนทั้งหมด11หน่วย และคดัเลือกมา 4 หน่วย เป็นเร่ือง
เศรษฐศาสตร์มหภาค ซ่ึงมีเน้ือยากซบัซอ้น  คาํศพัทย์ากและไกลตวันกัเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่ 3.1  แสดงโครงสร้างหน่วยท่ี 1 ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการ

เรียนรู้ 

หน่วยที่ 

หนังสืออ่าน

เพิม่เตมิ 

หน่วยที่ 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ 

นําทาง 
จุดประสงค์ปลายทาง 

ช่ัวโมง/

คาบ 

 1. การคา้

ระหวา่ง

ประเทศ 

หน่วยท่ี1 

สินคา้เรา 

สินคา้เขา…..

เราไดอ้ะไร 

1.สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการคา้

ระหวา่งประเทศ 

2. ประโยชน์ของการคา้

ระหวา่งประเทศ 

3. นโยบายการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

4. ความหมายและลกัษณะ 

1. บอกสาเหตุและ

ประโยชน์ท่ีทาํใหเ้กิด

การคา้ระหวา่งประเทศ

ได ้

2. อธิบายการคา้

ระหวา่งประเทศได ้

3. อธิบายเร่ือง 

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั

ความหมาย ลกัษณะ

และประโยชน์ท่ีทาํให้

เกิดการคา้ระหวา่ง

ประเทศพร้อมทั้ง

วธีิการแกไ้ขดุลการคา้

และดุลการชาํระเงิน 

 

 

4 
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ตารางที ่ 3.1 (ต่อ)  

 

ตารางที ่ 3.2  แสดงโครงสร้างหน่วยท่ี 2 ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 

หนังสืออ่าน

เพิม่เตมิ  

หน่วยที่ 

สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

นําทาง 

จุดประสงค์

ปลายทาง 

ช่ัวโมง/

คาบ 

2.เงินเฟ้อ เงินฝืด 

เงินตึงตวัและวฏั

จกัรเศรษฐกิจ 

หน่วยท่ี 2  

เงิน เงิน เงิน  

ช่ือน้ีดี…….แต่มี

ปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

1. เงินเฟ้อ 

2. เงินฝืด 

3. การแกปั้ญหาเงิน 

 เฟ้อและเงินฝืด 

4. เงินตึงตวั 

5. วฏัจกัรเศรษฐกิจ 

1. บอกความหมาย

ประเภท สาเหตุผล 

กระทบและการแก ้

ปัญหาเงินเฟ้อได ้

2. บอกความหมาย

สาเหตุผลกระทบการ

แกปั้ญหาเงินฝืดได ้

3. บอกความหมาย

สาเหตุผลกระทบ

ของวฏัจกัรเศรษฐกิจ

รวมทั้งการแกปั้ญหา

เงินตึงตวัได ้

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั

ภาวะเงินเฟ้อ  เงิน

ฝืด เงินตึงตวั

และวฏัจกัร

เศรษฐกิจได ้

 

 

4 

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการ

เรียนรู้ 

หน่วยที่ 

หนังสืออ่าน

เพิม่เตมิ 

หน่วยที่ 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ 

นําทาง 

จุดประสงค์

ปลายทาง 

ช่ัวโมง/

คาบ 

  ของดุลการคา้ 

5. ความหมายและลกัษณะ

ของดุลการชาํระเงิน 

6. การแกไ้ขดุลการคา้และ

ดุลการชาํระเงินขาดดุล 

ดุลการคา้ ดุลการชาํระ 

เงินและการแกปั้ญหา

การขาดดุลได ้  

 DPU



66 

ตารางที ่ 3.3  แสดงโครงสร้างหน่วยท่ี 3 ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการ

เรียนรู้ 

หน่วยที่ 

หนังสืออ่าน

เพิม่เตมิ 

หน่วยที่ 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ 

นําทาง 

จุดประสงค์

ปลายทาง 

ช่ัวโมง/

คาบ 

3.รายได้

ประชาชาติ 

หน่วยท่ี 3  แหล่ง

เงิน แหล่งงานของ

ประเทศ 

1. ความหมายของ

รายไดป้ระชาชาติ 

2. ลกัษณะและ

ความสาํคญัของ

รายไดป้ระชาชาติ

ประเภทต่างๆ 

3. การคาํนวณ

รายไดป้ระชาชาติ 

4. รายได้

ประชาชาติท่ีแทจ้ริง

และประโยชน์ของ

รายไดป้ระชาชาติ 

 

1. บอกความหมายและ

ความสาํคญัของรายได้

ประชาชาติได ้

2. บอกวธีิการคาํนวณ

และสามารถคาํนวณ

รายไดป้ระชาชาติได ้

3. บอกประโยชน์ของ

รายไดป้ระชาชาติได ้

รู้และเขา้ใจ

เก่ียวกบั

ความหมาย 

ความสาํคญั 

การคาํนวณ 

เปรียบเทียบและ

ประโยชน์ของ

รายไดป้ระชาชาติ 

 

 

4 
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ตารางที ่ 3.4  แสดงโครงสร้างหน่วยท่ี 4 ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการ

เรียนรู้ 

หน่วยที่ 

หนังสืออ่าน

เพิม่เตมิ 

หน่วยที่ 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ 

นําทาง 

จุดประสงค์

ปลายทาง 

ช่ัวโมง/

คาบ 

4.การพฒันา

เศรษฐกิจ 

หน่วยท่ี 4  การ

พฒันาเศรษฐกิจ : 

คาํตอบคือคุณภาพ

ชีวิตประชาชน 

1. ความหมายของการ

พฒันาเศรษฐกิจ 

2. การวดัการพฒันา

เศรษฐกิจ 

3. ลกัษณะของประเทศ

ท่ีกาํลงัพฒันา 

4. การวางแผนพฒันา

เศรษฐกิจ 

5. แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติของ

ไทย 

 

1. บอกความหมายของ

การพฒันาเศรษฐกิจได ้

2. อธิบายหลกัเกณฑ์

ในการวดัการพฒันา

เศรษฐกิจได ้

3. อธิบายลกัษณะของ

ประเทศกาํลงัพฒันา

ได ้

4. บอกความหมาย 

จุดมุ่งหมายและ

ประเภทของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจ

ได ้

5. บอกสาระสาํคญั

ของแผนพฒันา

เศรษฐกิจของไทยได ้

รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั

ความหมายของการ

พฒันาเศรษฐกิจ 

การวดัการพฒันา

เศรษฐกิจ 

ลกัษณะของ

ประเทศกาํลงั

พฒันาการ

วางแผนพฒันา

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
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 5. นาํหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ จาํนวน1เล่มเสนออาจารย์
ท่ีปรึกษาพิจารณา  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขจนอาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นชอบ 
 3.3.2. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ โดยวิธีการ
ดงัน้ี  
 1. นําหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ จาํนวน1 เล่มซ่ึงมี 4 
หน่วยมาสร้างแบบทดสอบโดยกาํหนดหน่วยละ 15 ขอ้ ทั้งหมด 4 หน่วย รวม 60 ขอ้เป็นปรนยัแบบ 
4 ตวัเลือก 
 2. จากนั้นนาํแบบทดสอบทั้งหมด  เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข
จนอาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นชอบ 
    3. นําเคร่ืองมือทั้ งหมด ท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ไปเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งท่ีมีระดบัการพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา ความชดัเจนของภาษา และ
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (อนุวติั คูณแกว้, 2546, น.163-164) ซ่ึงมีเกณฑก์าร
ประเมิน ดงัน้ี 

 ใหค้ะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่      ขอ้สอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 

 ใหค้ะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่  ขอ้สอบวดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 

 ใหค้ะแนน -1 หมายถึง แน่ใจวา่      ขอ้สอบไม่วดัจุดประสงค/์เน้ือหานั้น 

 สูตรการหาค่า      

                                        
N

R
IOC              

 เม่ือ IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถาม 

  R  แทน  คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

             R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N  แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

   เกณฑ ์ค่า  IOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่   ผา่นเกณฑ ์ 

   สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นคร้ังน้ี มีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00 

 4. นาํแบบทดสอบท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาความสอดคลอ้ง 

(IOC) แลว้คดัแบบทดสอบท่ีไดค่้า IOC ตั้งแต่ 0.5ข้ึนไป นาํไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มนกัเรียน
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ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ จงัหวดันนทบุรี ท่ีเคยเรียน

เน้ือหาท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้มาแลว้  จาํนวน 30 คน 

 5. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีทดลองใช ้มาวิเคราะห์หาค่าความยาก 

(p) มีค่าเท่ากบั 0.52 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) มีค่าเท่ากบั 0.35 (เป็นรายขอ้และคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่า

ความยาก-ง่ายระหวา่ง 0.20 – 0.80 และมีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป) 

 6. จดัพิมพแ์บบทดสอบ เพื่อนาํไปใชจ้ริงกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน 

 3.3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํ

รวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ จาํนวน 1 ชุด ทั้งหมด18 ขอ้ เป็นคาํถามปลายปิดแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale) โดยใชม้าตรวดัเจตคติแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) มี 5 ระดบั ดงัน้ี   

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.102-103) 

 5  หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

 4  หมายถึง พึงพอใจมาก 

 3  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 2  หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 

 1  หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ผลการประเมินท่ีได ้นาํไปหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51 – 5.00  หมายถึง  พอใจมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51 – 4.50  หมายถึง  พอใจมาก  

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.50  หมายถึง  พอใจปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.50  หมายถึง  พอใจนอ้ย 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.50  หมายถึง  พอใจนอ้ยท่ีสุด 

 1. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํ
รวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นปีท่ี 2  สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา  
เพื่อปรับปรุงแกไ้ขจนอาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นชอบ 
 2. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํ

รวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ
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ชั้นปีท่ี 2 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ (ชุดเดียวกนั

กบัตรวจเคร่ืองมือ)ตรวจสอบ เพื่อขอคาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะในส่วนท่ีบกพร่อง 

 3. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํ

รวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 2 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบ

ภาคสนาม โดยใชน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน  เพื่อตรวจสอบความชดัเจนของภาษา เน้ือหา 

ความเหมาะสมของคาํถามและเวลาท่ีใช ้แลว้จดบนัทึกขอ้บกพร่อง เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง

หน่ึง ก่อนนําไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้หนังสืออ่าน

เพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ฉบบัสมบูรณ์  เพื่อ

นาํไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ทั้งหมด 4 หน่วยการเรียน โดยในแต่ละหน่วยใช้

เวลาหน่วยละ 4 คาบๆละ 50 นาที ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนจากหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมชุด ยาํรวมมิตร

สะกิดเศรษฐศาสตร์ จาํนวน 60 ขอ้โดยใชเ้วลา 30 นาที แต่ละหน่วยมีจาํนวนแบบทดสอบ 15 ขอ้ๆ

ละ1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑผ์า่น 8 ขอ้ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ53.33 ทั้งน้ีครูผูส้อนดูแลอยา่งใกลชิ้ด

เพื่อไม่ใหน้กัเรียนเปิดอ่านหนงัสือก่อนหรือลอกขอ้สอบกนั 

 2. ให้นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งศึกษาเน้ือหาจากหนงัสืออ่านเพิ่มเติมชุด ยาํรวมมิตรสะกิด

เศรษฐศาสตร์ ในหอ้งเรียนโดยใชก้ารอ่านแบบ  PQ4R (Hewitt W., 1997) เป็นการสอนท่ีช่วยให้

ผูเ้รียนไดรู้้จกัเตรียมการอ่าน  ฝึกอ่านอย่างคล่องแคล่ว และเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยมี

จุดประสงคท่ี์จะใชก้ลวิธีการสอนอ่านอยา่งเป็นระบบเพื่อปรับปรุง พฒันาการอ่าน และนิสัยการ

อ่านของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพ การอ่านแบบ PQ4R มี 6 ขั้นตอนดงัน้ี 
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 ขั้นท่ี1 Perview (P)             ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 

 เร่ิมดว้ยให้นกัเรียนกวาดสายตา (Skimming)คือการดูแบบคร่าวๆก่อนอ่านหนงัสือเป็น 

ขั้นตอนท่ีช่วยให้นกัเรียนปรับปรุงความเร็ว ความเขา้ใจในการอ่าน โดยนกัเรียนอ่านหวัขอ้เร่ือง คาํ

นาํหรือยอ่หนา้แรก  ลกัษณะตวัอกัษรท่ีเด่นๆ  กราฟ  แผนภูมิ บทสรุป คาํถามทา้ยเร่ือง   

 ขั้นท่ี 2 Question (Q)              ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 

 เป็นขั้นท่ีใช้วิธีการอ่านแบบเจาะจงเพื่อหาขอ้มูล (Scanning) นักเรียนตั้ งคาํถามจาก

ใจความสาํคญัท่ีเขียนไวห้รือปรับเปล่ียนหวัขอ้ใหอ้ยูใ่นรูปของคาํถามแลว้ใหน้กัเรียนเขียนคาํถามท่ี

ตอ้งการถามออกมาเพ่ือท่ีจะหาคาํตอบต่อไป  โดยครูเป็นผูช้ี้แนะในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหาในการ

ตั้งคาํถามวา่จะตอ้งถามอะไร อยา่งไร เป็นตน้ 

 ขั้นท่ี 3 Read (R1)             ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 

 ให้นักเรียนอ่านเน้ือเร่ืองโดยละเอียดเพื่อหาประโยคหลกั  (Topic Sentence) หรือ

ใจความสาํคญั (Main Idea) จากคาํถามท่ีตั้งไว ้เพื่อหาคาํตอบ ถา้ยงัหาไม่ไดใ้หท้วนกลบัไปอีกคร้ัง

หน่ึง 

 ขั้นท่ี 4 Recite (R2)             ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที 

 เม่ือนกัเรียนอ่านและตอบคาํถามไดแ้ลว้กต็อ้งทาํความเขา้ใจกบับทเรียนและอธิบายส่ิงท่ี

อ่านใหค้รูหรือเพ่ือนๆฟัง โดยไม่ตอ้งดูเน้ือเร่ือง  เป็นการเล่าเร่ืองดว้ยคาํพดูของตนเอง 

 ขั้นท่ี 5 Review (R3)             ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 

 ใหน้กัเรียนทบทวนส่ิงท่ีอ่านอยา่งรวดเร็วอีกคร้ังแลว้กลบัไปดูส่วนสาํคญัหลกัๆวา่ตรง

ประเดน็ท่ีตอ้งการหรือไม่ 

 ขั้นท่ี 6 Reflect (R4)             ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที 

 นักเรียนสะทอ้นให้เห็นว่าตนสามารถใช้ขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีไดอ่้านนั้นเช่ือมโยงกบั

ความรู้ท่ีตนมีอยู่เดิมโดยคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking) เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนหรือได้

อ่านโดยการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  จดบนัทึก   

 3. ผูว้ิจยัให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนจากหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตร

สะกิดเศรษฐศาสตร์ จาํนวน 60 ขอ้ แต่ละหน่วยมีจาํนวนแบบทดสอบ 15 ขอ้ๆละ 1 คะแนน โดย
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กาํหนดเกณฑผ์า่น 8 ขอ้ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ53.33ใชเ้วลา 30 นาที ดาํเนินการตามขั้นท่ี 1- 6 ทุกๆ

หน่วยการเรียนรู้ ตามท่ีกาํหนดไว ้

 4.  หลงัจากทาํแบบทดสอบทั้ง 4 หน่วยเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามความพึง

พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ รายวิชา

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งประเมินความพึงพอใจ เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจ  

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. นาํผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้

สถิติในการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหนงัสือ

อ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ และใชส้ถิติทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติทดสอบค่า 

t-test (Dependent Samples) 

 2. ประมวลผลโดยใช ้โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS (Statistical Package For Social 

Science) แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 

 3. อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 

 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1. หาค่าคะแนนเฉล่ีย (Arithmetic Mean)  โดยใชสู้ตร (สมบติั ทา้ยเรือคาํ,  2553) 

 

              
N

X
X   

 เม่ือ X  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

     X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 N        แทน จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
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 2. หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

                                                   
 

 1.

22




  

NN

XXN
DS

 

 

 เม่ือ   DS.  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมาย 

      2X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

           2 X  แทน ผลรวมของนกัเรียนแต่ละคนยกกาํลงัสอง 

       N    แทน จาํนวนนกัเรียน 

 

 3. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยการ 

วิเคราะห์ ตามแนวคิดของบลูม (1976,   p.139) 

 การหาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยการหาดชันีความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั (IOC : Index of  Itemobjective Congruence) คาํนวณค่า IOC 

ดงัน้ี (Rovinelli,& Hambleton,  p.1977) 

 

  
N

R
IOC              

  เม่ือ IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถาม 

 R  แทน  คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

               R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

 N  แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

   เกณฑ ์ค่า  IOC มากกวา่ 0.5  หมายความวา่    ผา่นเกณฑ ์
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 4. ดชันีความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใชสู้ตร 

(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ,  2543,  น.57-58) 

                             
N

R
P   

  P  แทน ค่าความยากง่ายของคาํถามแต่ละขอ้ 

 R  แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํขอ้นั้นถูก 

 N  แทน จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดท่ีทาํขอ้สอบขอ้นั้น 

 

 5. หาค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

2

n
PP

r LH   

  เม่ือ r  แทน ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 HP  แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มเก่งท่ีทาํแบบทดสอบถูก 

 LP  แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มอ่อนท่ีทาํแบบทดสอบถูก 

 n  แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํแบบทดสอบทั้งหมด 

 

 6. การหาค่าความเช่ือมัน่ ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  

                                           














 

2

2

1
1 t

i

s

s

n

n  

   แทน ค่าความเท่ียง 

  n  แทน จาํนวนขอ้คาํถามในขอ้สอบ 

  2
is  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

 2
ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
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 7. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนใช้

สูตร (t-test แบบ Dependent) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ,  2543,  น.57-58) 

   สูตร      t   = 

)1(

)( 22



 


N

DDN

D
 

                     เม่ือ   t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติเพื่อทราบ 

                                                     ความมีนยัสาํคญั 

  D  แทน ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ 

  นกัเรียนแต่ละคน 

 N  แทน จาํนวนนกัเรียน 

  D  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงั  

                                                                      เรียนของนกัเรียนทุกคน 

  2D  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ 

                                                                      หลงัเรียนของนกัเรียนแต่ละคนยกกาํลงัสอง 

  2D  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ 

                                                                     หลงัเรียนของนกัเรียนทุกคนยกกาํลงัสอง 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองเร่ือง  การพฒันาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวม
มิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์  จงัหวดันนทบุรี ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 1หอ้ง 30 คนซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์วิชา
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2)แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 
จาํนวน 4 หน่วยๆละ15 ขอ้ ทั้งหมด 60 ขอ้ เป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม
ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ จาํนวน 18 ขอ้  

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามขั้นตอนและนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตาราง

ประกอบคาํบรรยาย  ซ่ึงมีรายละเอียดการนาํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 
  4.1 ผลการพฒันาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ สําหรับ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2  วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์   
 4.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองตน้ 
 4.3 ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2  
ท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์  
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4.1 ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยํารวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่2  วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์   
 ผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบ 2 ประการคือ 1)  หนงัสือเล่มน้ีมีประสิทธิภาพ สามารถนาํไปใชก้บั
การเรียนการสอนไดจ้ริง เพราะมีการตรวจสอบคุณภาพโดยผุเ้ช่ียวชาญสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 3
ท่าน ทั้ งทางด้านความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา ความชัดเจนด้านภาษา และความสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มีค่าความสอดคลอ้งและหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือมีค่าเท่ากบั 
0.67-1.00 ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม  ชุดย ํารวมมิตรสะกิด
เศรษฐศาสตร์ 2) การใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ PQ4R ( Hewitt W.,1997) สาํหรับการอ่านหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติม ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  
นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระดบั .05 และ 3) ระดบัความพึงพอใจ
ของนกัเรียนนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวม
มิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ภาพรวมอยุ่ในระดบัมาก ซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือหา การใชภ้าษา ลกัษณะ
รูปเล่มการพิมพ ์ภาพประกอบและแผนท่ี นอกนั้นยงัคุณค่าและประโยชน์อีกดว้ย 
 
4.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ัน
ปีที ่2 ทีใ่ช้หนังสืออ่านเพิม่เติม ชุดยาํรวมมิตรสะกดิเศรษฐศาสตร์ วชิาเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 
จาํนวน 30 คน แสดงผลตามตารางดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



  78 

ตารางที ่4.1  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์  ท่ีใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํ

รวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ จาํนวน 4 หน่วยการเรียน ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

การทดสอบ จาํนวนนกัเรียน Mean S.D. t Sig 

หน่วยท่ี 1
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

 
30 
30 

 
7.23 

10.00 

 
2.25 
1.54 

 

6.76* 

 

0.00 

หน่วยท่ี 2
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

 
30 
30 

 

5.13 

8.73 

 

1.50 

1.57 2.55* 

 

0.00 

หน่วยท่ี 3
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

 
30 
30 

 

4.00 

8.87 

 

1.20 

1.72 

 

2.77* 

 

0.00 

หน่วยท่ี 4
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

 
30 
30 

 

5.73 

8.67 

 

1.70 

1.35 2.71* 

 

0.00 

ภาพรวม 
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

 
30 
30 

 
5.52 
9.07 

 
1.66 
1.55 

 

3.70* 

 

0.00 

 
หมายเหตุ.  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลงัเรียน ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี2วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ท่ีใช้

หนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์  จาํนวน 4 หน่วยการเรียน พบวา่ 

 หน่วยท่ี 1 เร่ืองสินคา้เรา สินคา้เขา...เราไดอ้ะไร พบว่า นักเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย7.23 

จากก่อนเรียน (Mean = 7.23,  S.D.= 2.25 ) และไดค้ะแนนเฉล่ีย 10.00 จากหลงัเรียน (Mean = 

10.00,  S.D.=1.54) เม่ือทดสอบทางสถิติ Paired t-test พบว่านกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 6.76, Sig = 0.00)  

 หน่วยท่ี 2 เร่ือง เงิน เงิน เงิน ช่ือน้ีดี...แต่มีปัญหา พบว่า นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 5.13 

จากก่อนเรียน (Mean = 5.13, S.D. =1.50) และไดค้ะแนนเฉล่ีย 8.73 จากหลงัเรียน (Mean = 8.73, 

S.D.= 1.57) เม่ือทดสอบดว้ยสถิติ Paired t-test พบว่านกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 2.55, Sig = 0.00)  

 หน่วยท่ี 3 เร่ือง แหล่งเงิน แหล่งงานของประเทศ  พบว่านกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.00 

จากก่อนเรียน ( Mean = 4.00, S.D. =1.20) และไดค้ะแนนเฉล่ีย 8.87 จากหลงัเรียน (Mean = 8.87, 

S.D.=1.72) เม่ือทดสอบดว้ยสถิติ Paired t-test พบว่านักเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงข้ึนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (t = 2.77, Sig = 0.00)  

 หน่วยท่ี 4 เร่ือง การพฒันาเศรษฐกิจ : คาํตอบคือคุณภาพชีวิตประชาชน พบว่านกัเรียน

ไดค้ะแนนเฉล่ีย 5.73 จากก่อนเรียน (Mean = 5.73, S.D. = 1.70) และไดค้ะแนนเฉล่ีย 8.67 จากหลงั

เรียน (Mean = 8.67,  S.D.= 1.35) เม่ือทดสอบดว้ยสถิติ Paired t-test พบว่านกัเรียนมีความรู้หลงั

เรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 2.71, Sig = 0.00) 

 เม่ือเปรียบเทียบความรู้ในภาพรวมระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้t-test พบว่า

นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 5.52 จากก่อนเรียน (Mean = 5.52, S.D. =1.66 ) และไดค้ะแนนเฉล่ีย 9.07 

จากหลงัเรียน (Mean = 9.07,  S.D. = 1.55) เม่ือทดสอบดว้ยสถิติ Paired t-test นกัเรียนมีความรู้หลงั

เรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (t = 3.70, Sig = 0.00)  
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4.3 ผลการศึกษาระดับความพงึพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่2 ทีมี่ต่อ

หนังสืออ่านเพิม่เติม ชุดยาํรวมมิตรสะกดิเศรษฐศาสตร์   

 1. ขอ้มูลทัว่ไป  

 

ตารางที ่ 4.2  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ เก่ียวกบัการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 
 จากตารางท่ี 4.2  แสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 2 พบวา่นกัเรียนเคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มาแลว้ จาํนวน30 คน คิดเป็นร้อยละ100  นกัเรียน

รายการประเมิน จาํนวน ร้อยละ 

1.นกัเรียนเคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์หรือไม่ 

- เคยเรียน 

-ไม่เคยเรียน 

 

2.นกัเรียนชอบวิชาเศรษฐศาสตร์หรือไม่ 

- ชอบมากท่ีสุด 
- ชอบปานกลาง 
- นอ้ย 

 
3.นกัเรียนคิดวา่วิชาเศรษฐศาสตร์มีความยาก - ง่ายเพียงใด 
- ยากมาก 
- ยากปานกลาง 
- ง่ายมาก 

  

30 

0 

 

 

7 

22 

1 

 

 

2 

28 

0 

 

100 

0 

 

 

23.33 

73.33 

3.33 

 

 

6.67 

93.33 

0 
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ส่วนใหญ่จาํนวน 22 คนชอบวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ73.33 และนกัเรียน

ส่วนใหญ่จาํนวน 28 คน คิดวา่วิชาเศรษฐศาสตร์มีความยากระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 93.33 

 2. ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสืออ่าน

เพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 

 

ตารางที่ 4.3 ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสือ

อ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์  

 

 

รายการประเมนิ 

 

X  

 

S.D. 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

1. ด้านเนือ้หา 
1.1 จดัลาํดบัเน้ือหา ทาํความเขา้ใจไดง่้าย 

 

4.23 

 

0.67 

 

มาก 

1.2 ความยาวแต่ละเร่ืองเหมาะสมกบัวยัและความสนใจของ

นกัเรียน 

4.40 0.77 มาก 

1.3 ช่วยเพ่ิมพนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน 4.46 0.57 มาก 

1.4 ไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่าน 4.13 0.93 มาก 

รวมด้านเนือ้หา 4.30 0.73 มาก 

2.ด้านการใช้ภาษา 
2.1การใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน 

 

4.33 

 

0.84 

 

มาก 

2.2ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัวยัและเขา้ใจง่าย 4.40 0.62 มาก 

2.3 คาํช้ีแจงของการใชห้นงัสือชดัเจน 4.20 0.66 มาก 

รวมด้านการใช้ภาษา 4.31 0.71 มาก 

3. ด้านลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ 
3.1 การจดัทาํรูปเล่มเหมาะสม เปิดอ่านง่าย 

 

4.43 

 

0.70 

 

มาก 

3.2 ลกัษณะของปกหนงัสือรูปเล่ม สีสันและขนาดกะทดัรัด 

สะดวกต่อการพกพา 

4.44 0.72 มาก 

3.3 ตวัอกัษรท่ีใชส้วยงาม อ่านง่ายและชดัเจน 4.13 0.68 มาก 

รวมด้านลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ 4.33 0.70 มาก 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

 

 

รายการประเมนิ 

 

X  

 

S.D. 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

4.ด้านภาพประกอบและแผนที ่
4.1จาํนวนของภาพประกอบ 

 

4.23 

 

0.67 

 

มาก 

4.2 ภาพประกอบและแผนท่ีสร้างความเขา้ใจได ้ 4.10 0.66 มาก 

4.3 ตวัการ์ตูนท่ีใชด้าํเนินเร่ืองใหอ้ารมณ์หลากหลาย ตาม

สถานการณ์ชวนใหติ้ดตาม 

4.36 0.71 มาก 

รวมด้านภาพประกอบและแผนที่ 4.23 0.68 มาก 

5. ด้านคุณค่าและประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
5.1ช่วยใหน้กัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี2 มีหนงัสือ

อ่านเพ่ิมเติมในวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

 

4.40 

 

0.56 

 

มาก 

5.2 ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน จบัใจความ จบัประเดน็

สาํคญั 

4.36 0.61 

 

มาก 

5.3 ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียน รักการอ่าน อยากรู้  อยากเห็น เป็นการ

นาํไปสู่นิสัยใฝ่คน้ควา้ 

4.16 0.74 มาก 

5.4 ช่วยใหเ้กิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ 4.20 0.71 มาก 

5.5 เป็นแนวทางหรือตวัอยา่งในการจดัทาํหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม

สาํหรับนกัเรียน ครูและผูส้นใจได ้

4.33 0.71 มาก 

รวมด้านคุณค่าและประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 4.29 0.67 มาก 

รวมทั้งฉบับ 4.29 0.70 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(Mean = 4.29, S.D. = 0.70)  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

 ดา้นเน้ือหา นักเรียนพึงพอใจในเร่ืองการช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กบัผูเ้รียน อยู่ในระดบั 

มาก (Mean = 4.46,  S.D.= 0.57) ระดบัรองลงมาคือความยาวแต่ละเร่ืองเหมาะสมกบัวยัและความ
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สนใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบั มาก (Mean = 4.40,  S.D.= 0.77) จดัลาํดบัเน้ือหา ทาํความเขา้ใจได้

ง่าย (Mean= 4.23, S.D. = 0.67)และไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่าน (Mean = 4.13, S.D. = 0.93) 

 ดา้นการใชภ้าษา  นักเรียนมีความพึงพอใจการใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัวยัและ

เขา้ใจง่ายอยู่ในระดบั มาก (Mean = 4.40, S.D. = 0.62) ระดบัรองลงมาคือการใชภ้าษาส่ือ

ความหมายไดช้ดัเจนอยูใ่นระดบั มาก (Mean = 4.33, S.D.= 0.84) และคาํช้ีแจงของการใชห้นงัสือ

ชดัเจน (Mean = 4.20  ,S.D. = 0.66) 

  ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ์  นักเรียนมีความพึงพอใจในเร่ืองลกัษณะของปก

หนงัสือรูปเล่ม สีสนัและขนาดกะทดัรัด สะดวกต่อการพกพา อยูใ่นระดบั มาก (Mean = 4.44,  S.D. 

= 0.72) ระดบัรองลงมาคือการจดัทาํรูปเล่มเหมาะสม เปิดอ่านง่าย อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.43, 

S.D. = 0.70) และตวัอกัษรท่ีใชส้วยงาม อ่านง่ายและชดัเจน (Mean = 4.13, S.D. = 0.68) 

 ดา้นภาพประกอบและแผนท่ี  นักเรียนมีความพึงพอใจในเร่ืองตวัการ์ตูนท่ีใชด้าํเนิน

เร่ืองใหอ้ารมณ์หลากหลาย ตามสถานการณ์ชวนใหติ้ดตาม อยูใ่นระดบั มาก (Mean = 4.36,  S.D. = 

0.71) ระดบัรองลงมาคือจาํนวนของภาพประกอบ อยูใ่นระดบั มาก (Mean = 4.23, S.D. = 0.67) 

ภาพ ประกอบและแผนท่ีสร้างความเขา้ใจได ้(Mean = 4.10, S.D. = 0.66) 

 ด้านคุณค่าและประโยชน์ท่ีจะได้รับ  นักเรียนมีความพึงพอใจในเร่ืองการช่วยให้

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี2 มีหนงัสืออ่านเพิ่มเติมในวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้

อยูใ่นระดบั มาก (Mean= 4.40, S.D. = 0.56 )ระดบัรองลงมาคือ ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการ

อ่าน จบัใจความ จบัประเด็นสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก (Mean = 4.36, S.D. = 0.61 ) เป็นแนวทางหรือ

ตวัอยา่งในการจดัทาํหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมสาํหรับนกัเรียน ครูและผูส้นใจได ้ (Mean = 4.33, S.D. = 

0.71) ช่วยใหเ้กิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ (Mean = 4.20, S.D. = 0.71) และช่วยกระตุน้ให้

นกัเรียน รักการอ่าน อยากรู้  อยากเห็น เป็นการนาํไปสู่นิสยัใฝ่คน้ควา้ (Mean = 4.16, S.D.= 0.74) 
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ตารางที่ 4.4 ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสือ

อ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ คิดเป็นรายดา้น 

  

รายการประเมิน X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ดา้นเน้ือหา 4.30 0.73 มาก 

2. ดา้นการใชภ้าษา 4.31 0.71 มาก 

3. ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์ 4.33 0.70 มาก 

4. ดา้นภาพประกอบและแผนท่ี 4.23 0.68 มาก 

5. ดา้นคุณค่าและประโยชนท่ี์จะไดรั้บ 4.29 0.67 มาก 

รวมทั้งฉบับ 4.29 0.70 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.4  แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 มีความ

พึงพอใจต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

(Mean = 4.29,  S.D.= 0.70) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจมาก

ตามลาํดบั ดงัน้ี (1) ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์(Mean = 4.33, S.D.= 0.70) (2) ดา้นการใช้

ภาษา (Mean = 4.31, S.D. = 0.71) (3)ดา้นเน้ือหา (Mean = 4.30,  S.D. = 0.73 ) (4)  ดา้นคุณค่าและ

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (Mean = 4.29, S.D = 0.67) และ (5)  ดา้นภาพประกอบและแผนท่ี (Mean = 

4.23,  S.D. = 0.68) 

 ส่วนขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อ

หนงัสืออ่านเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี     

 1.  นกัเรียนตอ้งการใหเ้พิ่มรูปภาพใหมี้สีสนัมากข้ึน 

 2.  อยากให้จดัทาํหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม เป็นฉบบัท่ี 2 หลายๆเล่มและหลากหลายเร่ือง  

เน่ืองจากอ่านแลว้สนุกเพลิดเพลิน เขา้ใจในเน้ือหาง่ายข้ึน ตวัหนงัสือท่ีใชอ่้านง่ายใชภ้าษาเหมาะสม

กบัวยัรุ่น อีกทั้งยงัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์กบันกัเรียนรุ่นอ่ืนๆไดอี้กดว้ย 
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองเร่ือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตร

สะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปี 

ท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน ์ 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือพฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์

เบ้ืองตน้ 

2. เพื่อหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียน

โดยการใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

3. เพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2  ท่ีมีต่อ

การใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 

สมมติฐานของการวิจยั 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีอ่านหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิด

เศรษฐศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร คือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒัน์  จงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 8 หอ้ง 240 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒัน์  จงัหวดันนทบุรี ภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จาํนวน 1 หอ้ง 30 คน  
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 เน้ือหาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์

เบ้ืองตน้ จาํนวน 1 เล่ม ประกอบดว้ยเน้ือหา 4 เร่ืองสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน 4 หน่วย ใชเ้วลา

เรียนหน่วยละ 4 คาบๆละ 50 นาที 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1. หนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
ประกอบดว้ยเน้ือหา 4 เร่ืองท่ีสอด คลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน 4 หน่วย 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ วิชา
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อการใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํ

รวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ดงัน้ี 

 1. สร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ จากบทเรียนทั้งหมด11
หน่วย และไดเ้ลือกมา 4 หน่วยดงัน้ี หน่วยท่ี 1 สินคา้เราสินคา้เขา...เราไดอ้ะไร หน่วยท่ี 2 เงิน เงิน 
เงิน ช่ือน้ีดี....แต่มีปัญหา  หน่วยท่ี 3 แหล่งเงิน แหล่งงานของประเทศ  หน่วยท่ี 4 การพฒันา
เศรษฐกิจ: คาํตอบคือคุณภาพชีวิตประชาชน  
 2. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดยาํรวม
มิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ จาํนวน 60 ขอ้เป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
 3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด

ยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ จาํนวน 1 ชุดทั้งหมด 18 ขอ้  

 4. นาํหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา  เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขและเห็นชอบ รวมทั้งการให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพแลว้นาํไปทดลองใชก้บั
กลุ่ม(Try out)จาํนวน 30 คน เพื่อคดัเลือกขอ้สอบท่ีเหมาะสม  หลงัจากนั้นนาํเคร่ืองมือทั้งหมดไป
ใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เม่ือนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งใชเ้คร่ืองมือเรียบร้อยแลว้จึงให้
นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิด
เศรษฐศาสตร์  
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การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 4 หน่วยการเรียน ในแต่

ละหน่วยใชเ้วลาหน่วยละ4คาบๆละ 50 นาที โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1)ให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อน

เรียนจากหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ จาํนวน 60 ขอ้ 2)ใหน้กัเรียนศึกษา

เน้ือหาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ 

PQ4R (Hewitt W.,1997)  มี 6 ขั้นตอน ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นท่ี 1- 6 ทุกๆหน่วยการเรียนรู้ 

3)ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียน 4)นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีท่ี2 ท่ี มี ต่อการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม  ชุดยาํรวมมิตรสะกิด

เศรษฐศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งประเมินความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช้

ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ(t-test) และโปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS (Statistical Package For Social Science) 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 1. นาํผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้

สถิติในการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหนงัสือ

อ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ และใชส้ถิติทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติทดสอบค่า 

t-test (Dependent Samples) 

 2. ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS (Statistical Package For Social 

Science) แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 

 3. อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 

 5.1.1 ผลการพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบ 2 

ประการคือ 1)  หนงัสือเล่มน้ีมีประสิทธิภาพ สามารถนาํไปใชก้บัการเรียนการสอนไดจ้ริง เพราะมี

การตรวจสอบคุณภาพโดยผุเ้ช่ียวชาญสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 3 ท่าน ทั้งทางดา้นความเท่ียงตรงดา้น

เน้ือหา ความชดัเจนดา้นภาษา และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ มีค่าความสอดคลอ้ง

และหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือมีค่าเท่ากบั 0.67-1.00 ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย

ใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ 2) การใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ PQ4R 

(Hewitt W.,1997) สาํหรับการอ่านหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติระดบั .05 และ 3) ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปี

ท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ภาพรวมอยุ่ในระดบัมาก ซ่ึง

ประกอบดว้ย เน้ือหา การใชภ้าษา ลกัษณะรูปเล่มการพิมพ ์ภาพประกอบและแผนท่ี นอกนั้นยงั

คุณค่าและประโยชน์อีกดว้ย  

 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยหนังสืออ่าน

เพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2

วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  เม่ือเปรียบเทียบความรู้ ภาพรวมระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน

โดยใช ้t-test พบว่า นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 5.52 จากก่อนเรียน (Mean = 5.52, S.D. =1.66) และได้

คะแนนเฉล่ีย 9.07 จากหลงัเรียน (Mean = 9.07, S.D. = 1.55) เม่ือทดสอบดว้ยสถิติ Paired t-test 

นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  (t = 3.70, Sig = 0.00) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 5.1.3 ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสือ

อ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.29,  S.D. = 

0.70)  เม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่าด้านท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากตามลาํดับ ดังน้ี (1) ด้าน

ลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์(Mean = 4.33, S.D = 0.70) (2) ดา้นการใชภ้าษา (Mean = 4.31,  
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S.D. = 0.71) (3)ดา้นเน้ือหา (Mean = 4.30, S.D. = 0.73 ) (4) ดา้นคุณค่าและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

(Mean = 4.29, S.D.= 0.67) และ( 5) ดา้นภาพประกอบและแผนท่ี (Mean = 4.23, S.D. = 0.68) 

 

5.2 อภิปรายผล  

 จากผลการวิจยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้าํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 5.2.1 ผลจากการพฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม  ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ผูว้ิจยัพบว่า  

ผลของการใชห้นงัสือเล่มน้ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดงันั้นหนังสือเล่มน้ีนาํมาใช้

ประกอบการเรียนการสอนเป็นหนังสืออ่านเพ่ิมเติมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีระดบัความพึง

พอใจท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากซ่ึง

ประกอบดว้ย เน้ือหา การใชภ้าษา ลกัษณะรูปเล่ม การพิมพ ์ ภาพประกอบและแผนท่ี นอกจากนั้น

ยงัคุณค่าและประโยชน์อีกดว้ย (จากขอ้คิดเห็นของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ปี2556) 

 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชห้นงัสืออ่าน
เพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 
วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์  พบว่า นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บนัลือ พฤกษะวนั (2524) ถวลัย ์มาศจรัส (2535) สมพร จารุนัฏ 
(2540) และจินตนา ใบกาซูย ี(2547) กล่าวว่า หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมควรมีการกาํหนดจุดประสงคข์อง
การเขียน มีการนาํเสนอเน้ือหาสาระในลกัษณะท่ีส่งเสริมให้ผูอ่้านสามารถทาํความเขา้ใจเร่ืองราว
ได ้การใชภ้าษาหรือสาํนวนตอ้งเหมาะสมกบัวยั  เขา้ใจง่ายมีความชดัเจน สอดแทรกอารมณ์ขนั มี
ภาพและสีประกอบ แผนท่ี ตารางซ่ึงการใช้ภาพทําให้หนังสือเป็นท่ีน่าสนใจ มีความสนุก
เพลิดเพลินและช่วยเสริมเน้ือหาให้ชดัเจนเพราะภาพช่วยเสริมความรู้ ความเขา้ใจและพฒันาทาง
สติปัญญาของผูอ่้านไดอ้ยา่งเหมาะสมและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั อ่อนสา เกตุแกว้ (2552) นิรมล 
บุญรักษา (2554) ท่ีว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เพราะว่าหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมท่ีสร้างข้ึนมีเน้ือสาระการเรียนรู้ท่ีนักเรียนศึกษาแลว้เขา้ใจไดง่้าย ชัดเจนและภาษาท่ีใช้
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน มีภาพประกอบ สีรูปภาพมีสีสันสวยงาม อีกทั้งการ์ตูน สามารถดึงดูด
ความสนใจของนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี การนาํการ์ตูนเสนอเป็นเร่ืองราวแทนการเสนอเร่ืองราว
เฉพาะตวัอกัษรเพียงอยา่งเดียว ทาํใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดเ้ร็ว ไดท้ั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปกบั
ภาพ มีกิจกรรมหลงัการศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มดว้ย และเน่ืองมาจากการสอนดว้ยหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมท่ีมีประสิทธิภาพนั้น เป็นการนาํเสนอความรู้โดยใชภ้าพการ์ตูนเป็นส่ือการเรียน 
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 อีกประการหน่ึงผูว้ิจยั พบว่า การอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมโดยใชก้ารอ่านแบบ PQ4R 

ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ขั้นตอนนั้น เป็นปัจจยัเสริมท่ีทาํให้ผลของการทาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในภาพรวมของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญา

ภิวฒัน์ มีความรู้หลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 (t = 3.70, Sig = 0.00) อีกดว้ย 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cross and Paris (1988);  Schraw and Dennison (1994) เยีย่มจิต บูรณ์ 

โภคา (2533) และสุเทียบ ละอองทอง (2545) ท่ีกล่าวว่า การอ่านแบบ PQ4R หรือการอ่านแบบอภิ

ปัญญา เป็นกระบวนการทางความคิดของผูอ่้านท่ีเกิดจากการใชกิ้จกรรม ความรู้เก่ียวกบัปัญญาและ

การควบคุม  การใช้ทักษะนั้ นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์ประกอบท่ีทําให้การอ่านเกิด

ประสิทธิภาพ คือการทาํความเขา้ใจกบัจุดประสงค ์บทอ่าน คน้หางานหรือลกัษณะสาํคญัของส่ิงท่ี

อ่าน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรรณิการ์ ทพัขวา (2552) พบวา่ กลวิธีการสอนแบบ PQ4R เป็น

การสอนอ่านท่ีสามารถส่งเสริมความเขา้ในในการอ่านและเกิดทกัษะในการจาํ ส่งเสริมความคงทน

ในการจาํของผูเ้รียนอยา่งถาวร  ทั้งน้ีผูเ้รียนจะตอ้งอาศยัเวลาในการฝึกฝน เรียนรู้ส่ิงต่างๆดว้ยตวัเอง 

ครูผูส้อนตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยกลวิธีต่างๆและนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่

การศึกษา สามารถท่ีจะพฒันาทักษะการอ่านของตนให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ

ยิง่ๆข้ึนไป 

 5.2.3 ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิด

เศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ระดบัความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ

ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์ ดา้นการใชภ้าษา ดา้นเน้ือหา ดา้นคุณค่าและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ

ดา้นภาพประกอบและแผนท่ี คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.33 4.31 4.30 4.29 และ4.23 ตามลาํดบั สะทอ้นให้

เห็นว่าการพฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ ประสบความสาํเร็จทุก

ดา้น อาจมีบางรายการท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่ารายการอ่ืนทั้งหมด แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ

มาก จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิด

เศรษฐศาสตร์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มีส่วนในการ

ส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและนกัเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จินตนา ใบกาซูยี (2542) 

ท่ีวา่กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ สนบัสนุนใหมี้การผลิตและการใชห้นงัสืออ่านเพ่ิมเติมอยา่ง

กวา้งขวางและแพร่หลาย  ทั้งน้ีเพราะการเรียนการสอนของครูและนกัเรียน จะใชเ้พียงหนงัสือเรียน
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ท่ีกาํหนดใหเ้รียนในชั้นเรียนแต่เพียงอยา่งเดียว บางคร้ังอาจใชเ้พียงหน่ึงเล่ม หน่ึงรายวิชาหากเป็น

เช่นน้ีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรจะไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตรท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ว่า ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ“มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่หาความ

รู้อยูเ่สมอ” ดงันั้นการบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดน้ั้นผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งใชส่ื้อการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากหนงัสือเรียนท่ีกาํหนดไว ้ หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมจึงมีบทบาทใน

การเรียนการสอนเกือบเทียบเท่าหนังสือเรียน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาวณี ด่านศิระ

วาณิชย ์(2553) การพฒันาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ให้คุณค่าและประโยชน์ แบบฝึกหัด การใชภ้าษา  

ภาพประกอบและแผนท่ี รวมทั้งลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์ 

 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

 ดา้นเน้ือหา นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก ทางดา้นเน้ือหาไดแ้ก่ การช่วย

เพิ่มพูนความรู้ให้กับผูเ้รียน ความยาวแต่ละเร่ืองเหมาะสมกับวยัและความสนใจของนักเรียน 

จดัลาํดบัเน้ือหา ทาํความเขา้ใจไดง่้าย และไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่าน สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของบนัลือ พฤกษะวนั (2524) จินตนา ใบกาซูย ี(2547) และ Huck (1961) กล่าวว่า การเล่าเร่ืองเป็น

การเขียนเล่าประสบการณ์ใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ในลกัษณะการบรรยาย  มีการพดูคุยสนทนา เพื่อใหเ้ร่ือง

ดาํเนินไป มีการใชส้รรพนามระหว่างผูอ่้านกบัผูเ้รียน สาระบนัเทิง เป็นวิธีการเขียนท่ีผสมผสาน

ระหวา่งการเขียนแบบสารคดีและบนัเทิงคดีเขา้ดว้ยกนั มีการสมมติตวัละคร ฉาก และใชก้ลวิธีเขียน

แบบเร่ืองสั้น นิยาย  เพื่อให้เร่ืองสนุกสนานชวนอ่านและเน้ือเร่ือง ตอ้งมีคุณค่า เหมาะสมกบั

นกัเรียน ลีลาในการเขียนเสนอเร่ืองราว ชดัเจน บทสนทนาเป็นธรรมชาติ  อีกทั้งเร่ืองราวนั้นๆควร

สัมพนัธ์กับพื้นฐานประสบการณ์ของเด็ก อ่านแลว้เขา้ใจ ช่วยพฒันาในด้านความสนใจ บอก

ความรู้สึก เกิดอารมณ์ร่วม เป็นเร่ืองท่ีนิยมของสงัคม เป็นเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็น ความรัก ความกลา้ 

ความต่ืนเตน้ ประหลาดใจ ความอบอุ่น ความเท่าเทียมกนั เร่ืองราวบางตอนควรจะมีความตลก  

ขบขนั หรือแสดงถึงความร่าเริง สนุกสนานสอดแทรกบา้งจะทาํให้มีชีวิตชีวาข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของอมรรัตน์ หรัดดี (2552) เร่ือง การพฒันาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เร่ือง วงันารายณ์ราชนิเวศน์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั

เทพสตรี พบว่า หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมมีเน้ือหาสาระประโยชน์ น่าสนใจ สาํนวนภาษาเขา้ใจง่าย ปก - 

DPU



  92 

ภาพประกอบสะทอ้นเน้ือเร่ืองทาํใหน้กัเรียนสนใจอ่าน รูปภาพมีสีสนัสวยงาม มีตวัการ์ตูนประกอบ 

ทาํใหน้กัเรียนสรุปเร่ืองและใจความสาํคญัของเร่ืองในแต่ละหน่วยได ้

 ดา้นการใชภ้าษา  นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก ทางดา้นการใชภ้าษา ไดแ้ก่ 

การใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัวยัและเขา้ใจง่าย   การใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน และคาํ

ช้ีแจงของการใชห้นงัสือชดัเจน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบนัลือ พฤกษะวนั (2524) จินตนา ใบกาซู

ย ี (2547) ท่ีว่าการใชค้าํท่ีถูกตอ้งตามหลกัภาษาตรงความหมาย สะกดถูกตอ้งตามหลกัพจนานุกรม 

เลือกใชค้าํเด่นๆ หลีกเล่ียงคาํศพัทว์ิชาการ ใชศ้พัทท่ี์บญัญติัแลว้ และใชส้าํนวนภาษาท่ีเพิ่มสีสัน มี

ความกระชบัรัดกุม ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง น่าอ่านเขา้ใจง่าย ระดบัภาษาตอ้งเหมาะสมกบัวยั ภาษาเป็นท่ี

นิยมใชใ้นสังคม  บทสนทนา ตรงกบัลกัษณะ บุคลิกของตวัละคร ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ สอดแทรก

อารมณ์ขนันาํไปสู่จุดสาํคญัไดดี้  

  ดา้นลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ ์นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ทางดา้น

ลกัษณะรูปเล่มและการพิมพ์  ได้แก่ ลักษณะของปกหนังสือรูปเล่ม สีสันและขนาดกะทัดรัด 

สะดวกต่อการพกพา  การจดัทาํรูปเล่มเหมาะสม เปิดอ่านง่าย และตวัอกัษรท่ีใชส้วยงาม อ่านง่าย

และชดัเจน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Huck (1961) บนัลือ พฤกษะวนั (2524) ท่ีว่ารูปภาพและ

รูปเล่มตอ้งชวนอ่าน ตวัหนังสือควรพิมพ์ชัดเจนเพื่อท่ีจะล่อให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือ

จาํเป็นตอ้งมีภาพประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ก็ตอ้งการดูภาพประกอบบางลกัษณะท่ีบอก

ความสาํคญัของตอนนั้น แต่อาจจาํเป็นนอ้ยกว่าเด็กและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั นิรมล บุญรักษา

(2554) เร่ือง ผลการใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมสาระงานบา้นท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิและเจตคติทางการเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชนประถมศึกษาปีท่ี4โรงเรียนวัดท่าข้าม 

กรุงเทพมหานคร พบว่ารูปเล่มภายนอกสวยงามน่าสนใจ ภาษาท่ีใช้ในหนังสืออ่านเพิ่มเติมเม่ือ

ศึกษาแลว้เขา้ใจง่าย ภาพประกอบหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมชดัเจน น่าสนใจ และช่วยทาํให้เกิดความ

เขา้ใจ กิจกรรมในหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมมีความเหมาะสม เม่ือไดท้าํกิจกรรมแลว้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ

การเรียน ทาํใหเ้จตคติทางการเรียนหลงัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

 ด้านภาพประกอบและแผนท่ี นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทางด้าน

ภาพประกอบและแผนท่ี ไดแ้ก่ ตวัการ์ตูนท่ีใชด้าํเนินเร่ืองให้อารมณ์หลากหลาย ตามสถานการณ์

ชวนให้ติดตาม  จาํนวนของภาพประกอบ  ภาพประกอบและแผนท่ีสร้างความเขา้ใจไดส้อดคลอ้ง
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กบัแนวคิดของบนัลือ พฤกษะวนั (2524)  ถวลัย ์มาศจรัส (2535) และยุทธพงษ์ สืบภกัดี (2010) 

กล่าวว่า ภาพประกอบเป็นเน้ือหาส่วนท่ีเป็นภาพซ่ึงปรากฏในเอกสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ นอกเหนือจาก

เน้ือหาขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษร ภาพเหล่าน้ีอาจเป็นภาพวาดหรือภาพถ่ายก็ได ้เพราะภาพเหล่านั้นจะ

ช่วยเสริมเน้ือหาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ภาพประกอบมีความสาํคญัมาก  เพราะสามารถใหร้ายละเอียด และ

ความเหมือนจริงเกินคาํบรรยาย ให้ความสวยงามและความประทบัใจ ผูอ่้านมีความรู้สึก รับรู้

เร่ืองราวดงักล่าวนั้นดว้ยตนเอง ซ่ึงภาพประกอบควรเสริมให้เน้ือหาเด่นชดัเป็นเร่ืองเดียวกนั การ

วางภาพ เป็นไปในลกัษณะสวยงาม  มีช่องว่าง ดูแลว้เหมาะสมกบัขนาดและวยัของนกัเรียน  บุคลิก

ตวัละครมีลกัษณะเด่นชดั ลกัษณะท่าทาง แสดงอาการเคล่ือนไหว เขา้กบัเน้ือเร่ืองตรงกนัจากภาพ 

หน่ึงและภาพต่อๆไป ควรเป็นภาพสี เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจมากข้ึน 

 ดา้นคุณค่าและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทางดา้น
คุณค่าและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ไดแ้ก่ การช่วยใหน้กัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี2 มี
หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมในวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน จบัใจความ 
จบัประเด็นสาํคญั  เป็นแนวทางหรือตวัอย่างในการจดัทาํหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมสาํหรับนกัเรียน ครู
และผูส้นใจได ้  ช่วยใหเ้กิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ และช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียน รักการอ่าน 
อยากรู้  อยากเห็น เป็นการนาํไปสู่นิสัยใฝ่คน้ควา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมพร จารุนฏั (2540) 
จินตนา ใบกาซูยี (2547) ท่ีว่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมควรมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัความรู้หรือทกัษะ
ความคิดรวบยอด หลกัการหรือทฤษฎีเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง สอดแทรกแนวความคิดท่ี
ช่วยให้ผูอ่้านเกิดเจตคติท่ีเหมาะสม กระตุน้ให้ผูอ่้านเกิดความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหา
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยการเนน้เร่ืองราวท่ีนกัเรียนสนใจเห็นความสาํคญั  ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน
ในการดาํเนินชีวิต การศึกษาหาความรู้รวมทั้งก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ส่งเสริมให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจ สติปัญญา เจตคติท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุบผา ชุมพรผ่อง(2549) 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีจุดมุ่งหมายท่ีน่าสนใจท่ี
สอดคลอ้งในดา้นเจตคติคือ เพื่อช่วยปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม เจตคติและค่านิยมท่ีพึงประสงค์
เพื่อส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและผูเ้รียนใชก้ารอ่านพฒันาตน  จนสามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
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 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีต่อหนงัสือ 

อ่านเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี     

 1. นกัเรียนตอ้งการใหเ้พิ่มรูปภาพใหมี้สีสนัมากข้ึน 

 2. ตอ้งการให้จดัทาํหนังสืออ่านเพ่ิมเติม อีกหลายๆเล่ม เน่ืองจากอ่านแลว้สนุกเพลิด 
เพลินเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน ตวัหนงัสือท่ีใชอ่้านง่ายใชภ้าษาเหมาะสมกบัวยัรุ่น 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

 1. ในการทาํกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผูส้อนควรแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้และ

ขั้นตอนการเรียนรู้ให้ชดัเจนก่อนท่ีจะจดักิจกรรมทุกคร้ัง เพื่อไม่ให้นกัเรียนเกิดการสับสนระหว่าง

ทาํกิจกรรม เช่น ขั้นท่ี(1) ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ขั้นท่ี(2) นักเรียนอ่านหนังสือ

เพิ่มเติม ขั้นท่ี(3) สุ่มนกัเรียนออกมาเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจาการอ่าน ขั้นท่ี (4) นกัเรียนร่วมแสดง 

ความคิดเห็นและวิเคราะห์  วิจารณ์เน้ือหาในเร่ืองท่ีอ่าน ขั้นท่ี (5) นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

ขั้นท่ี(6) นักเรียนทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดยาํรวมมิตรสะกิด

เศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ 

 2. ระหว่างการจดักิจกรรมครูผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด เช่น 

การร่วมแสดงความคิดเห็น  การวิพากษห์รือวิจารณ์ จะเป็นการเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียน

ยิง่ข้ึน 

 3. ขณะท่ีกาํลงัทาํกิจกรรมครูผูส้อนควรสังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงการ

แกปั้ญหาในส่วนท่ีนกัเรียนสงสยั เช่น คาํศพัทห์รือเน้ือหาบางตอนท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น ไม่ควรปล่อย

ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมต่างๆจนเสร็จส้ิน 

 4. ผูว้ิจยัควรเรียบเรียงเน้ือหาท่ีกวา้งไปหาเน้ือหาท่ีแคบ เพื่อง่ายต่อความเขา้ใจและ

ไม่ใหเ้กิดความสบัสน 

 5. เม่ือนักเรียนอ่านหนังสือแต่ละหน่วยแลว้ ควรคดัเลือกนักเรียนเล่าเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อ

เป็นการทบทวนหน่วยการเรียนอีกคร้ัง 
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 5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

 1. การพฒันาหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยเลือกเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเชิงลึกหรือเร่ืองท่ีมีเน้ือหา

ยาก ซบัซอ้น มาประกอบการเรียนวิชาอ่ืนๆ 

 2. การพฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ในรูปแบบบทเรียนสาํเร็จรูป และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   

 3. การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยผูเ้รียนเป็นผูอ้อกแบบ ให้มีเน้ือหา

สอดคลอ้งกบับทเรียนมาสร้าง 
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ผลของการหาค่าความสอดคลอ้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2  

วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ (ของผูเ้ช่ียวชาญ) 

ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

หัวข้อ เนือ้หา 

1 2 3 

 
 

R  

 
 

IOC  

 
 

แปรผล 
เร่ือง สินค้าเรา สินค้าเขา…..เราได้อะไร      

1.ขอ้ใดคือความหมายของการคา้ระหวา่ง  

ประเทศท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

        ค. การส่งออกและนาํเขา้สินคา้ระหวา่ง 

            บุคคล 2 ประเทศ 

+1 +1 +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

2. การคา้ระหวา่งประเทศเกิดข้ึนเพราะสาเหตุ

ใด 

ง. ประเทศต่างๆมีความสามารถใน 
    การผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

+1 +1 +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

3. ขอ้ใดเป็นความแตกต่างท่ีสาํคญัระหวา่ง

การคา้ภายในประเทศและการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

ข. เงินตราไม่เหมือนกนั 

+1 +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

4. มูลค่าสินคา้ส่งออกนอ้ยกวา่มูลค่าสินคา้

นาํเขา้เรียกวา่………………  

ค. การคา้ขาดดุลการคา้  

+1 +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

5. มูลค่าสินคา้ส่งออกมากกวา่มูลค่าสินคา้

นาํเขา้ เรียกวา่………………… 

ก. การคา้เกินดุลการคา้  

+1 +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

หน่วยที่
1 
 
 
 
 
 

6. การกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ  ถูกกาํหนดโดยขอ้ใด 

ข. ธนาคารกลาง 

+1 +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

เนือ้หา 

1 2 3 

 
 

R  

 
 

IOC  

 
 

แปรผล 
7.เคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการดาํเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทยคือขอ้ใด 

 ข. กลไกราคาของตลาด 

+1 +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

8. ปัจจุบนัประเทศไทยใชเ้งินตราสกลุใด  ใน

การคา้ระหวา่งประเทศ สาํหรับชาํระค่าสินคา้

มากท่ีสุด 

ค. ดอลลาร์  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

+1 +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

9. รายรับท่ีประเทศไดรั้บจากต่างประเทศ  
มากกวา่รายจ่ายท่ีประเทศจ่ายแก่ต่างประเทศ
ตรงกบัขอ้ใด 

ก. ดุลการชาํระเงินเกินดุล 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

10. นกัเรียนจะช่วยใหภ้าวะดุลการคา้ของ

ประเทศไทยดีข้ึนไดอ้ยา่งไร 

ค. ใชสิ้นคา้นาํเขา้จากต่างประเทศ 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

11.ประเทศไทยส่งออกสินคา้เกษตรไปขายท่ี

ประเทศญ่ีปุ่นมูลค่า 20 ลา้นบาทแลว้นาํ เขา้

รถยนตจ์ากประเทศญ่ีปุ่นมาประ เทศไทยมูลค่า

50 ลา้นบาท  กรณีเช่นน้ีประเทศไทยมี

ดุลการคา้แบบใด 
ค. ขาดดุล 30 ลา้นบาท 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

12. ลกัษณะท่ีสาํคญัของประเทศกาํลงัพฒันาคือ

ขอ้ใด 

ข.ประชากรส่วนใหญ่ขาดการศึกษา   

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

หัวข้อ 

13.ทุกขอ้เป็นประโยชน์ของการคา้ระหวา่ง
ประเทศ ยกเวน้ขอ้ใด 

ข. เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

เนือ้หา 

1 2 3 

 
 

R  

 
 

IOC  

 
 

แปรผล 
14.เ ม่ือ มีการค้าระหว่างประเทศครบรอบ

กาํหนดไว ้เช่น 1 ปี จะทาํให้แต่ละประเทศมี

รายรับและรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

เป็นจํานวนท่ีได้จดบันทึกไว้ตามหลักฐาน

ทางการคา้ ซ่ึงบนัทึกรายรับและรายจ่ายท่ีกล่าว

มาน้ี เรียกวา่……………….  

ข. ดุลการชาํระเงิน 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

หัวข้อ 

15. 1 ใน “ อาเซียน +3 ”  คือประเทศใด 
ข. เกาหลีใต ้

+1  +1  0  2.00 0.66 ใชไ้ด ้

เร่ือง  เงิน เงิน เงิน ช่ือนีด้…ี….แต่มีปัญหา 
1. ขอ้ใดเป็นคาํจาํกดัความของ “เงิน” ท่ีดีท่ีสุด  

ค. เงิน คือ อะไรกไ็ดท่ี้สังคมยอมรับ 
   วา่เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน  

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

2. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของเงินเฟ้อท่ีเกิดจากดา้น
อุปทาน  

ค. การเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงินใน 
    ประเทศ 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

3. ขอ้ใดแสดงถึงการเกิดเงินเฟ้อ 
ค. สินคา้จาํเป็นต่อการครองชีพทัว่ไป 
     มีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆอยา่งต่อเน่ือง 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

4. ถา้อตัราเงินเฟ้อสูงข้ึนมาก นโยบายในขอ้ใด
จะช่วยแกปั้ญหาเงินเฟ้อดา้นอุปทานน้ีได ้และ
เพราะเหตุใด  

ก. เพ่ิมอตัราภาษีใหสู้งข้ึน เพ่ือลด 
    อาํนาจซ้ือของประชาชน  

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

หน่วยที่
2 

5. เงินเฟ้อตามขอ้ใดท่ีกระตุน้ใหมี้การลงทุน

เพ่ิมข้ึน  

ข. เงินเฟ้ออยา่งอ่อน  

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

เนือ้หา 

1 2 3 

 
 

R  

 
 

IOC  

 
 

แปรผล 
6. ภาวะเงินเฟ้อ  อาจทาํใหบุ้คคลในขอ้ใดไดผ้ล
รับประโยชน์มากท่ีสุด  

ค. พอ่คา้และนกัธุรกิจ  

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

7. ขอ้ใดแสดงถึงภาวะเงินฝืด 
ง. ภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไป 
    ลดลงเร่ือยๆอยา่งต่อเน่ือง 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

8. ในภาวะเงินฝืด  มกัทาํใหบุ้คคลในขอ้ใดตอ้ง
เสียประโยชน์ 

ก. ลกูหน้ี    

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

9. ขอ้ใดเป็นการใชน้โยบายการเงินแก ้ปัญหา
เงินฝืด 

ค. ลดอตัราดอกเบ้ีย 

0 +1  +1  2.00 0.66 ใชไ้ด ้

10.ถา้แต่ละปีประเทศไทยมีเงินตราต่างประเทศ 

ไหลเขา้มากกวา่ไหลออก และธนาคารแห่ง

ประเทศไทยไม่ดาํเนิน การแทรกแซงใดๆ  

จะไม่ส่งผลอยา่งไร 

ค.ปริมาณเงินทุนสาํรองระหวา่งประเทศ 

    ของไทยจะเพิ่มข้ึน 

+1  0 +1  2.00 0.66 ใชไ้ด ้

11. ขอ้ใดหมายถึงวฏัจกัรเศรษฐกิจ 
ค. การผนัผวนของรายไดป้ระชาชาติท่ีแท ้ 
    จริงเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามเส้นทางการ 
     เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
 

0  +1 +1  2.00 0.66 ใชไ้ด ้

หัวข้อ 

12. สมมุติค่าเงินบาทของไทยแลกได ้30 บาท 
จากเดิม 45 บาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์ 1 
เหรียญสหรัฐฯ อยากทราบวา่ขณะน้ีค่าเงินบาท
ของไทย มีลกัษณะอยา่งไร  

ค. อ่อนค่า  

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

เนือ้หา 

1 2 3 

 
 

R  

 
 

IOC  

 
 

แปรผล 
13.ขอ้ใดแสดงวา่ เงินบาทแขง็ค่า เม่ือ เทียบกบั

เงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

ค.ใชเ้งินบาทจาํนวนนอ้ยลงในการแลกเงิน  
     ดอลล่าร์   

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

14. ขอ้ใดไม่ใช่ผลของการเกิดภาวะเงินตึงตวั 
ง. การปล่อยสินเช่ือเพ่ิมข้ึน 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

หัวข้อ 

15.ขอ้ใดเป็นการจดัช่วงระยะของวฏัจกัร
เศรษฐกิจไดถ้กูตอ้ง 

ง. ฟ้ืนตวั  รุ่งเรือง   ถดถอย    ตกตํ่า        

+1 +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

เร่ือง  แหล่งเงนิ   แหล่งงานของประเทศ 
1. ขอ้ใดไม่มีความหมายเป็นรายไดป้ระชาชาติ 

ก. รายไดแ้ผน่ดิน 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

2. “ Net National Product ”สัมพนัธ์กบัขอ้ใด 

ข.  NNP =  GNP – ค่าใชจ่้ายในการใชทุ้น 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

3.ขอ้ใดแสดงถึงอาํนาจซ้ือของประชาชน 

ง. DI 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

4. การคาํนวณรายไดป้ระชาชาติของประเทศ
ไทยจะทาํทุกระยะเวลาเท่าใด   

ง. 12 เดือน 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

5. ขอ้ใดไม่ใช่การคาํนวณรายไดป้ระชา ชาติ 

ง.การคาํนวณรายไดป้ระชาชาติดา้น 

   การลงทุน 

+1 +1  +1 3.00 1.00 ใชไ้ด ้

หน่วยที่
3 

6.นายอาทิตย ์ซ้ือขา้วเปลือกจากชาวนาไปสี
เป็นขา้วสารแลว้นาํไปแจกชุมชนแออดั ชาว
ชุมชนแออดันาํไปทาํแป้งเพ่ือทาํขนม อยาก
ทราบวา่ขา้วสารท่ีนายอาทิตยน์าํไปแจกเป็น
สินคา้ในขั้นใด    

ค. สินคา้ขั้นกลาง   

+1 +1  0 2.00 0.66 ใชไ้ด ้
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ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

เนือ้หา 

1 2 3 

 
 

R  

 
 

IOC  

 
 

แปรผล 
7. รายไดป้ระชาชาติท่ีเกิดข้ึนจากการรวมมูลค่า

ของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีผลิตข้ึนใน

ประเทศในรอบ 1 ปี คืออะไร 

ง. GDP 

0 +1  +1 2.00 0.66 ใชไ้ด ้

 8. ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ (GNP) คือขอ้ใด  
   ง. มูลค่าของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย   
    ณ ราคาตลาดท่ีผลิตข้ึนดว้ยทรัพยากร 
    ของประเทศในรอบหน่ึงปี 

+1 +1  +1 3.00 1.00 ใชไ้ด ้

9. บริษทัซีพีของไทย  ลงทุนตั้งโรงงาน ผลิต

รถจกัรยานยนตใ์นประเทศจีนรายได ้ ท่ีเกิดจาก

การขายรถจกัรยานยนตคิ์ดเป็น 

ก.GDP ของประเทศจีน GNP ของประเทศ 

   ไทย 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

 10. ขอ้ใดจดัเป็นผลิตภณัฑใ์นประเทศเบ้ืองตน้
(GDP)  ของประเทศไทย 

ก. นายทองดีไดรั้บเงิน 3,500 บาท  
    จากเจา้ของสุนขัท่ีนาํมา ฝากเล้ียง  

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

หัวข้อ 

11. ถา้ในรอบปีหน่ึงผลิตภณัฑใ์นประ เทศ
เบ้ืองตน้ (GDP) ของประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากบั 
500 ลา้นบาท มีชาวต่างประเทศเขา้ มาประกอบ
กิจการในประเทศไทยไดรั้บรายได ้50 ลา้น
บาท ในเบ้ืองตน้และไดโ้อนเงินกลบัประเทศ
ขณะเดียวกนัมีคนไทยไปทาํงานในต่างประเทศ
ไดรั้บรายได ้30 ลา้นบาท และ มีค่าเส่ือมราคา
สินทรัพยข์องประเทศเท่ากบั 10 ลา้นบาท 
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติเบ้ืองตน้ (GNP) เท่ากบั
เท่าใด  

ง. 480 ลา้นบาท 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้
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ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

เนือ้หา 

1 2 3 

 
 

R

 

 
 

IOC  

 
 

แปรผล 

 12. สาขาของบริษทัญ่ีปุ่นแห่งหน่ึงประกอบ

ธุรกิจ ในประเทศไทยมีกาํไร ในรอบปีท่ีแลว้

จาํนวน  10 ลา้นบาท  แต่ยงัมิไดโ้อนใหบ้ริษทั

แม่  ดงันั้นกาํไรดงักล่าวจะมีลกัษณะตามขอ้ใด  

ก. GDP ของประเทศไทย      

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

13.GNP และ GDP แตกต่างกนัในเร่ืองใด  
ก. รายไดสุ้ทธิจากต่างประเทศ 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

14. ขอ้ใดสัมพนัธ์กนั 
ข. DI  =  PI – ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

+1 +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

หัวข้อ 

 15. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของรายได้
ประชาชาติ  

ก. เป็นขอ้มูลนาํมาวเิคราะห์ฐานะทาง 
    การเงิน 

+1 +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ : คําตอบคือคุณภาพ
ชีวติประชาชน 
1.ขอ้ใดคือความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจ 

ค. กระบวนการท่ีทาํใหร้ายไดท่ี้แทจ้ริง 

           เฉล่ียต่อบุคคลเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

2. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องการพฒันา
เศรษฐกิจ  

ง. ทาํใหค้นมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัสูงข้ึนโดย 
    ท่ีรายไดข้องคนไม่แตกต่างกนัมาก 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

3.  ขอ้ใดเป็นการวดัการพฒันาเศรษฐกิจ  

ค. รายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริงเฉล่ียต่อ 

    บุคคล 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

หน่วยที่
4 

4. เป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัท่ีสุดของ
ประเทศไทยในปัจจุบนัคือ 

ก. การมุ่งพฒันาชนบทยากจน 

+1  0 +1  2.00 0.66 ใชไ้ด ้
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ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

เนือ้หา 

1 2 3 

 
 

R

 

 
 

IOC  

 
 

แปรผล 

5. ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ
คือขอ้ใด 

ง. การพฒันาคุณภาพของประชากร 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

6.  การอยูดี่กินดีของประชาชน หมายถึงขอ้ใด 
ก. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

7. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติมุ่ง
ปรับปรุงและพฒันาปัจจยัพ้ืนฐานหรือโครง 
สร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็น
แผนพฒันาฯฉบบัท่ีเท่าไร 

ก. ฉบบัท่ี 1 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

8. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ 
ฉบบัท่ี 10 เนน้เร่ืองใดเป็นสาํคญั 

ง. เนน้เศรษฐกิจพอเพียงคู่กบัการ 
   บูรณาการท่ีมีคนเป็นศนูยก์ลาง  

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

9. ประเทศไทยเร่ิมมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัแรกเม่ือใด 

ค. พ.ศ. 2504 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

10. จุดเด่นของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 คือเร่ืองใด 

ค.ประเทศมัน่คงเป็นธรรม  มีภมิูคุม้กนัต่อ 

    การเปล่ียนแปลง  

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

11. วฏัจกัรเศรษฐกิจระยะใด ท่ีสินคา้ผลิตคา้ง
ไวใ้นสตอ๊กเร่ิมทยอยขายออก ราคาสินคา้
โดยทัว่ไปมีแนวโนม้สูงข้ึน    

ค. ฟ้ืนตวั  

+1 +1  +1 3.00 1.00 ใชไ้ด ้

หัวข้อ 

12.ขอ้ใดคือปัจจยัสาํคญัท่ีสุดของการพฒันา
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

ก. คุณภาพประชากร 

+1  0 +1 2.00 0.66 ใชไ้ด ้
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ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคนที ่

เนือ้หา 

1 2 3 

 
 

R  

 
 

IOC

 

 
 

แปรผล 

13. รัฐบาลอาจมีนโยบายแกไ้ขภาวะเศรษฐกิจ
โดยเพ่ิมการลงทุน เช่น สร้างถนน อาคาร
สงเคราะห์  การชลประทาน ในระยะวฏัจกัร
เศรษฐกิจใด  

ข. ตกตํ่า    

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

14. วฏัจกัรของมนุษย ์เกิด แก่ เจบ็ ตาย คาํวา่ 
“เจบ็” ตรงกบัวฏัจกัรเศรษฐกิจระยะใด 

ก. ถดถอย   

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

หัวข้อ 

15. วฏัจกัรเศรษฐกิจระยะใด ท่ีบุคคลขาย

ทรัพยสิ์นกนัมาก 

ค. ตกตํ่า 

+1  +1  +1  3.00 1.00 ใชไ้ด ้

รวมทั้งฉบับ    ……0.94…….  
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ภาคผนวก ค 
การหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิม่เตมิจากผู้เช่ียวชาญ 
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ผลของการหาคุณภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดยาํรวมมิตรสะกิดเศรษฐศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ (ของผูเ้ช่ียวชาญ) 

ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคน

ที ่

รายการประเมิน 

1 2 3 

 
 

R  

 
 

IOC  

 
 

แปรผล 

1.เนือ้หา 
1.1จดัลาํดบัเน้ือหา ทาํความเขา้ใจไดง่้าย 

+1 +1 0 2.00 0.66 
 

ใชไ้ด ้
1.2 ความยาวแต่ละเร่ืองเหมาะสมกบัวยั
และความสนใจของนกัเรียน 

+1 0 +1 2.00 0.66 
 

ใชไ้ด ้
1.3 ช่วยเพิ่มพนูความรู้ใหก้บัผูเ้รียน +1 +1 +1 3.00 1.00 ใชไ้ด ้
1.4 ไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่าน +1 +1 0 2.00 0.66 ใชไ้ด ้
2.การใช้ภาษา 
2.1การใชภ้าษาส่ือความหมายไดช้ดัเจน 

+1 +1 +1 3.00  1.00 
ใชไ้ด ้

2.2ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัวยัและ
เขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 3.00  1.00 
ใชไ้ด ้

2.3 คาํช้ีแจงของการใชห้นงัสือชดัเจน +1 +1 +1 3.00  1.00 ใชไ้ด ้

3. ลกัษณะรูปเล่มและการพมิพ์ 
3.1 การจดัทาํรูปเล่มเหมาะสม เปิดอ่าน
ง่าย 

+1 +1 +1 3.00  1.00 
 

ใชไ้ด ้

3.2 ลกัษณะของปกหนงัสือรูปเล่ม สีสัน
และขนาดกะทดัรัด สะดวกต่อการพกพา 

+1 +1 +1 3.00  1.00 
 

ใชไ้ด ้
3.3 ตวัอกัษรท่ีใชส้วยงาม อ่านง่ายและ
ชดัเจน 

+1 +1 0 2.00 0.66 
 

ใชไ้ด ้
4.ภาพประกอบและแผนที ่
4.1จาํนวนของภาพประกอบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
 

ใชไ้ด ้
4.2 ภาพประกอบและแผนท่ีสร้างความ
เขา้ใจได ้

+1 0 +1 2.00 0.66 
 

ใชไ้ด ้
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ระดับความคดิเห็น
ของผู้เช่ียวชาญคน

ที ่

รายการประเมิน 

1 2 3 

 
 

R  

 
 

IOC  
 

 
 

แปรผล 

4.3 ตวัการ์ตูนท่ีใชด้าํเนินเร่ืองใหอ้ารมณ์
หลากหลาย ตามสถานการณ์ชวนใหติ้ดตาม 

+1 +1 0 2.00 0.66 
 

ใชไ้ด ้
5. คุณค่าและประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
5.1ช่วยใหน้กัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี2 มีหนงัสืออ่านเพิ่มเติมในวชิา
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 

3.00 

 
 

1.00 

 
 
ใชไ้ด ้

5.2 ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน จบั
ใจความ จบัประเดน็สาํคญั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 3.00 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

5.3 ช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียน รักการอ่าน อยากรู้  
อยากเห็น เป็นการนาํไปสู่นิสยัใฝ่คน้ควา้ 

+1 +1 +1 3.00  1.00 
 

ใชไ้ด ้
5.4 ช่วยใหเ้กิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ  

+1 
 
+1 

 
+1 3.00 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

5.5 เป็นแนวทางหรือตวัอยา่งในการจดัทาํ
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมสาํหรับนกัเรียน ครูและ
ผูส้นใจได ้

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 

 

3.00 

 
 

1.00 

 
 

ใชไ้ด ้

รวมทั้งฉบับ…0.85…………       

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆของผูเ้ช่ียวชาญ 

              - เน้ือหาบางตอนสั้นไปขาดความสมบูรณ์ ควรเพิ่มเน้ือหาใหม้ากกวา่น้ี 

              - ควรปรับตวัการ์ตนูใหต้รงกบัวยัของนกัเรียน เน่ืองจากตวัการ์ตูนไม่ดึงดูดใจ 
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ-นามสกลุ นางสาวหนูแพว วชัโศก 

ประวติัการศึกษา  พ.ศ. 2547     ปริญญาตรี บธบ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  

  สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม  

   พ.ศ. 2549  ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู  

  สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั พ.ศ. 2549  -  ปัจจุบนั                

  ครูผูส้อน วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

 วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน ์

ประสบการณ์/ ผลงานทางวิชาการ /รางวลั  

 พ.ศ. 2553 รางวลัเสมาทอง   

 พ.ศ.2555 รางวลัการจดัการเรียนรู้ยอดเยีย่ม  

 พ.ศ. 2556 รางวลัหน่ึงแสนครูดี  

พ.ศ.2557     รางวลังานวจิยัครูระดบัจงัหวดัเหรียญเงิน  
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