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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพ่ิมเติม
ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา จังหวัดเชียงราย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย 
และการใช้หนังสือเรียนของกลุ่มควบคุม และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มี
ต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต  4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 18 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายและ
นักเรียน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 จ านวน 18 คน ของโรงเรียนบ้านเกี ๋ยง อ าเภอเชียงของ 
ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นกลุ่มควบคุม ในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย จ านวน 
13 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ แผนการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 1 เล่ม และกลุ่มควบคุม จ านวน 1 เล่ม แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ
อ่านเพ่ิมเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด พลเมืองดี
ในวิถีสังคมไทย ในกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 13 เล่ม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเรียน 
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดในกลุ่มควบคุม ท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและทดสอบหลังเรียน 
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มเป้าหมาย น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของนวัตกรรม ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (t-test)  
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ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น  
จ านวน 13 เล่ม โดยใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวมนวัตกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ 80/80 ได้ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.50/92.08 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ ่มเติม ช ุด 
พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย ของกลุ่มเป้าหมายโดย สูงกว่าหลังการใช้หนังสือเรียนของกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ ่มเป้าหมาย ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 
จ านวน 18 คน ที่มีต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย โดยภาพรวมมีระดับ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.92, S = 0.21)  
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Abstract 
 

The objectives of this study were to construct and examine the efficiency of 
supplementary reading package on good citizen in Thai society for Prathomsuksa 5 at 
Bankaen Wittaya School, Chiangrai Provice to compare the students’ learning 
achievement between using supplementary reading package on good citizen in 
Thai society and prescribed textbooks, and to investigate students’ satisfaction 
towards the use of supplementary reading package on good citizen in Thai society for 
Prathomsuksa 5. The participants were 18 Prathomsuksa 5 students from Bankieng 
School, Chiangkhong District under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 
4 in their semester 1/2016 for the controlled group. 

The research instruments were 13 supplementary reading books on good 
citizen in Thai society, 40-item achievement test, learning plans for target and 
controlled groups, and satisfaction questionnaire. The research procedure involved 
pretest, learning management implementation by using supplementary reading 
package and textbooks prescribed by Ministry of Education, post-learning assignments 
and posttest, and satisfaction investigation. The data was analyzed for innovation  
efficiency scores (E1/E2), percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

The results showed that: 
1. The efficiency scores of 13 constructed supplementary reading textbooks  

on good citizen in Thai society for Prathomsuksa 5 in the learning area of Social Studies, 
Religion and Culture were 86.50/92.08 which were higher than the 80/80 set criteria. 
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2. The learning achievement comparison indicated that the learning   
achievement mean scores of Prathomsuksa 5 students of the target group which  
used supplementary reading package on good citizen in Thai society were higher than 
those of the controlled group which used prescribed textbooks at the significance  
level of .01.  

3. The satisfaction investigation of 18 target group students from  
Prathomsuksa 5 towards supplementary reading package on good citizen in Thai 
society, in overall, indicated the highest satisfaction level ( X = 4.92, S = 0.21). 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย และการใช้หนังสือเรียน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพของหนังสือ อ่านเพ่ิมเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย และการใช้หนังสือเรียน
และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในครั้งนี้ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาจาก ดร.ปรมินทร์  อริเดช คณบดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ผศ.ดร.นาวิน  พรมใจสา ผู้ช่วยคณบดี ส านักวิชาการ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ดร.สรวิชญ์ จิตรใจ ครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ โรงเรียน
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ าเภอแม่สาย นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรียนห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ
นางนงคราญ  ชัยพงษ์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ าแพร่ป่าบง อ าเภอขุนตาล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าจนการศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ โอกาสนี้ 

ในการนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยซ้อ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 
และโรงเรียนบ้านเกี๋ยง อ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ที่ได้กรุณาอนุญาตให้ผู้วิจัยได้ใช้ทดลองเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล  ทั้งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
และเพื่อใช้ในการวิจัย ในด้านการทดลองหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมและหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในกลุ่ม เป้าหมาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขอขอบคุณครูประจ าชั้นและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งสามโรงเรียน
ดังกล่าว ที่ได้ให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวก ตลอดเวลาที่ได้ท าการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง
ครั้งนี้ด้วย ตลอดจนขอขอบคุณคณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ ที่ได้ให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัย
มาโดยตลอด และขอขอบคุณครอบครัวที่ได้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นก าลังใจอย่างดียิ่ง
ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ ขอมอบเป็นกตัญญูบูชาแด่บุพการีและเป็นประโยชน์
แก่แวดวงวิชาการต่อไป  

 
อินทนง  จันตา 
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กลุ่มควบคุม (B) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง                            
อ าเภอเชียงของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  …...…… 8 
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