
บทคัดย่อ 
 
ช่ือเรื่อง       :   รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา  
                     และวัฒนธรรม  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ผู้ศึกษา       :    นางธิดารัตน์  จ านงค์ 
ปีที่ศึกษา    :     ปีการศึกษา  2564 
 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ให้มีมาตรฐาน 80/80   
2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  และ 5) เพื่อศึกษาระดับความสุขของนักเรียนหลังจากการ
เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนช้ันประถามศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดส านักงานการศึกษาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  จ านวน 32 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random  Sampling)  ด้วยการ
จับฉลากมา 1 ห้องเรียน 
    เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  1) เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 เรื่อง     
2) แผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน 12 แผน  3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระท่ี 
3 เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายต้ังแต่ .49 –.76 ค่าอ านาจ
จ าแนกต้ังแต่ .28 – .81 และมีค่าความเช่ือมั่น  เท่ากับ 0.94  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Book)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง  ท่องโลกประวัติศาสตร์กับลุง
สมบูรณ์  จ านวน 1 ฉบับ จ านวน  20  ข้อ  ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ .57 - .85 และค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ  .93  และ 5) แบบวัดเจตคติต่อวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน  
30  ข้อ  ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่  .71 - .87  และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา () ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach) 



 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉล่ียร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี
ประสิทธิผลการเรียนรู้  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และความ
แตกต่างของเจตคติของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบ t-test  (Dependent) 
               ผลการศึกษา  พบว่า 
 1. เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  (E1/ E2)  โดยรวม มีค่าเท่ากับ 88.26/87.73  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 โดยเอกสารประกอบการสอนแต่ละชุด มีค่าประสิทธิภาพ  ชุดท่ี 1 การ
ผลิตสินค้าและบริการ  มีประสิทธิภาพ 87.03/85.31 ชุดท่ี 2 เศรษฐกิจพอเพียง  มีประสิทธิภาพ 
86.88/85.63 ชุดท่ี 3 ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  มีประสิทธิภาพ  87.66/87.19 ชุดท่ี 4 การ
ผลิตสินค้าและบริการของท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ  89.53/88.13 ชุดท่ี 5 การเงินและการธนาคาร มี
ประสิทธิภาพ  88.75/87.19  ชุดท่ี 6 ระบบสินเช่ือ  มีประสิทธิภาพ 88.28/87.50 ชุดท่ี 7 ภาษีอากร 
มีประสิทธิภาพ 88.59/87.81 ชุดท่ี 8 หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพ  87.19/86.88 ชุดท่ี 
9 สหกรณ์ มีประสิทธิภาพ  88.91/88.44 และ ชุดท่ี 10 การพัฒนาเศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพ 
89.84/89.06 
 2. เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น  มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7760 แสดง
ว่า เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น ท าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนหลังเรียน
เพิ่มข้ึนจากคะแนนก่อนเรียน  คิดเป็นร้อยละ 77.60 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 
 4. นักเรียนท่ีเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านรูปแบบของของเอกสารประกอบการสอน  นักเรียนมีความพึง
พอใจอยู ่ในระดับมากที ่สุด เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านรูปแบบของ เอกสาร
ประกอบการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านเนื้อหา และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   5. นักเรียนหลังจากการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความสุขในการเรียนอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
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