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53262314: สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา 
คาํสาํคญั: หนงัสืออ่านเพิมเติม/ ชุมชนคนไร่ขิง 

  ศิรประภา จังพานิช: การพฒันาหนังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.มนสันนัท ์ 
นาํสมบูรณ์, ผศ.ดร.ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง และผศ.ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์. 261 หนา้. 

 

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค์เพือ 1) พฒันาหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
85/85 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชห้นังสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง และ3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีมีต่อ
หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง กลุ่มตวัอยา่งที
ใชใ้นการวจิยัครังนี คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/3 ของโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยาทีกาํลงัศึกษา ในภาคเรียนที 2                          
ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 35 คน ซึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยการใชห้้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยคือแบบกลุ่มเดียวทดสอบ           
ก่อนและทดสอบหลงัเรียน  (The One-Group Pretest-Posttest Design) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ 1) หนงัสือ
อ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สําหรับนักเรียน                  
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 2) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้หนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง  ชุมชนคนไร่ขิง 3) แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั(t-test dependent) และการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) 
 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. หนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ชุมชนคนไร่ขิง 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 88.80/84.48 เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 

 2. ผลการเรียนรู้หลงัจากการใชห้นงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 

 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที1 ทีมีต่อหนงัสืออ่านเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง ชุมชนคนไร่ขิง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  
 

 
 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน                                    บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร                       
ลายมือชือนกัศึกษา...............................................                 ปีการศึกษา 2557 

ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   1. .................................  2. .................................  3. .................................       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

53262314: MAJOR: TEACHING  IN SOCIAL STUDIES 
KEYWORD: A SUPPLEMENTARY READING /  CHOOM CHON KON RAI KHING 
 SIRAPRAPA JANGPANICH: THE DEVELOPMENT OF A SUPPLEMENTARY READING BOOK 
TITLED CHOOM CHON KON  RAI KHING FOR MATTAYOMSAKSA 1 STUDENTS OF SOCIAL STUDIES, 
RELIGION AND CULTURE LEARNING AREA. THESIS ADVISORS: MANASANAN  NAMSOMBOON, Ph.D., 
ASST.PROF. PORANAT  KITROONGRUENG, Ph.D., AND ASST.PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D.  261 pp.      
                          
 The purposes of  research were to: 1) develop a supplementary reading book titled Choom Chon 
Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture learning area with efficient 
criterion 85/85 2) compare the students’ learning outcomes between the students’ tested pretest and posttest 
using a supplementary reading book titled Choom Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of     
Social Studies, religion and culture learning area, and 3) study the Mattayomsaksa 1 students’ opinions toward                             
a supplementary reading book titled Choom Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social 
Studies, religion and culture learning area. The sample of this research consisted  35 students from the class                  
of  Mathayomsuksa 1/3 students studying in the semester during the academic year 2014 in Wat Rai Khing 
Wittaya School. The instruments employed to collect data were: 1) a supplementary reading book titled Choom 
Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture learning area                         
2) lesson plans 3) an achievement test toward a pre-test and a post-test  of using a supplementary reading book 
titled Choom Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture 
learning area and 4) a questionnaire inquiring the students’ opinions toward a supplementary reading book        
titled Choom Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture 
learning area. The collected data was analyzed by mean ( x ) standard deviation (S.D.) t-test dependent and 
content analysis. 

 
 The findings of  the  research  were  as  follows : 
 1. The efficiency of a supplementary reading book titled Choom Chon Kon Rai Khing for 
Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture learning area, was found at the percentage of 
88.80/84.48, which was in accordance with expected efficient criterion. 
 2. The students’ learning outcomes between before and after using a supplementary reading book 
titled Choom Chon Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture learning area 
were significantly difference at the level of .05 significance which post-test scores were higher than pre-test scores.  
 3. The opinions of students towards a supplementary reading book titled Choom Chon                             
Kon Rai Khing for Mattayomsaksa 1 students of Social Studies, religion and culture learning area, showed                 
the highest level of agreements. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 วทิยานิพนธ์นีสาํเร็จไดด้ว้ยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย ์ดร. มนสันนัท์  นาํสมบูรณ์ 
ผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และผูช่้วยศาสตรจารย  ์ดร.บุษบา  บวัสมบูรณ์ ซึงเป็น
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทีใหค้วามช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์อยา่งยิงต่อผูว้ิจยั 
รวมทังผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อรพิณ   ศิ ริสัมพันธ์  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์                          
และรองศาสตราจารยส์มประสงค ์น่วมบุญลือ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํแนะนาํแกไ้ขขอ้บกพร่อง               
ต่าง ๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จได ้ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงเป็นอยา่งยิง จึงขอกราบขอบคุณทุกท่าน                    
ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.อนนั  ปันอินทร์ อาจารย ์ดร.ยุวรี  ผลพนัธิน อาจารย ์
ดร.อธิกมาส มากจุย้ นายสัญญา  สุดลาํเลิศ และนายชลิต หนูนาค ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ
และแกไ้ขเครืองมือวจิยั สาํหรับการทาํวทิยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์มากยงิขึน 

 ขอขอบพระคุณชาวบ้าน ผูรู้้ในท้องถิน ผูน้ําชุมชน และพระสงฆ์ผูใ้ห้ขอ้มูลอนัเป็น
ประโยชน์เกียวกบัตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทีใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูล
การวจิยั ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการวจิยั จนลุล่วงดว้ยดี  

 ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยาทีให้ความร่วมมือ                
ในการเก็บขอ้มูลการวจิยั ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการวจิยั จนลุล่วงดว้ยดี   

 ขอขอบพระคุณอาจารยปั์ญญา โพธิมลิวลัย์ และอาจารยอ์นงค์ นิมอนงค์ ทีให้ความ
ช่วยเหลือและคาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิ จนวทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จได ้

 ขอขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีให้ทุนอุดหนุนการทาํวิจยั                     
เพือเป็นประโยชน์ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ 

 ขอบคุณเพือนพี และนอ้งระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร และบุคคลอนัเป็นทีรักทุกท่านสาํหรับความช่วยเหลือคาํแนะนาํ และกาํลงัใจที 
มีใหม้าเสมอ จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารยที์อบรมสังสอน แนะนาํ ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจอยา่งดียงิเสมอมา 
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