
บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ    
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

โดยใชแ้บบฝึกเสริมทักษะ 
     2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 

 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย 
     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 คน โดย
ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรไ์ม่ผ่านเกณฑ ์

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี ้
 1. แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ    
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพโดยการประเมินความเหมาะสมด้วยแบบประมาณค่า 5 ระดับ       

(Rating Scale) ซึ่งมีผลความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.82, S.D. = 0.26) 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ         
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยผู้วิจัยได้
ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 
0.67-1.00  
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สรุปผลการวิจยั  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ โดยใช้แบบฝึก

เสริมทักษะ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (  = 17.00 , S.D. = 1.58 ) 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

 

อภิปรายผล   

 จากการวิเคราะห์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ      
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะ ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ โดยใช้แบบฝึก

เสริมทักษะ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (  = 17.00 , S.D. = 1.58 ) โดยทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
แบบฝึกเสริมทักษะเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยค านึงถึงรูปแบบที่น่าสนใจและมีความ

เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ     
สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544, หน้า 2) กล่าวว่า แบบฝึกหรือแบบฝึกหัด คือ สื่อการเรียนการสอน
ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน หลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่งๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้นๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ศศิธร ธัญลักษณานันท ์(2542 : 375)  กล่าวว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่ใช้ฝึกความเข้าใจ ฝึกทักษะ
ต่างๆ และทดสอบความสามารถของผู้เรียนตามบทเรียนที่ครูสอนว่า ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ
น าไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกเสริมทักษะให้เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้มาก
ที่สุด  โดยในแบบฝึกเสริมทักษะมีค าสั่งที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน   
สื่อความหมายได้ดี มีการจัดล าดับกิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มี รูปแบบที่
น่าสนใจ  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ข้อความมีความชัดเจนเข้าใจง่าย และใบเฉลยกิจกรรมมีความถูกต้องชัดเจน รวมไปถึงแบบทดสอบใน
ชุดการเรียนรู้มีความครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผล เหมาะสมกับเวลาที่สอน สามารถเร้าความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ      
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สุนิสา เกื้อหนุน (2556: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา (ส22106) เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการ
เรียน พบว่า แบบฝึกทักษะทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา (ส22106) เรื่อง ภูมิศาสตร์ ของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 87.14 และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลักษมี เอี่ยมวงค์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์โดยใช้ แบบฝึกทักษะทางการเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
การใช้แบบฝึกทักษะ สามารถพัฒนาทักษะ เรื่องภูมิศาสตร์ได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
10.08 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.94 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

         
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใชแ้บบฝึกเสริมทักษะพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  มีดังน้ี 
จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.60 จากคะแนนเต็ม 30 

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.14 เนื่องจากเนื้อหาบทเรียนมีความซับซ้อน และเนื้อหามี
จ านวนมาก ยากต่อการท าความเข้าใจ ส่งผลให้เมื่อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องนี้ นักเรียนได้
คะแนนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.58 ซึ่งจากการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง กลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ พบว่าสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เพราะนักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการเรียน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ จนท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
สุปราณ ีไกรเพชร  (2555: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รายวิชาประวัติศาสตร์) เรื่อง ท้องถิ่น     
ของเรา พบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ท้องถิ่นของเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านและการเขียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ สุทธิรอด (2556: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา       
การพัฒนาผลการเรียนรู้ทางการเรียน เรื่อง พระพุทธประวัติ รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา พบว่า หลังจากการใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนมากกว่า 60% ขึ้นไปของคะแนนเต็มหลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
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ข้อเสนอแนะ   

1. การน าแบบฝึกเสริมทักษะไปใชใ้ห้เกิดการเรียนรู ้พัฒนาความสามารถที่มากขึ้น ผู้สอนควร 
น าไปปรับเพื่อให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาวิชาที่จะสอน 
เพื่อให้นักเรียนมคีวามเข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบความเหมาะสมระหว่างนวัตกรรมของผู้วิจัยกับนวัตกรรมอื่นๆ 
เช่น บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  

 


