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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและใชหนังสืออานประกอบเร่ือง  

เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาผลการใชและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับหนังสืออาน
ประกอบเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียน ชวงช้ันท่ี 1 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา  
คร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนโกวิทธํารง  
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน              
86 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย หนังสืออานประกอบเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 5 เลม แบบทดสอบหลังการอาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
หนังสืออานประกอบ เร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละของคะแนน
หลังการอานแลวนําไปเทียบกับเกณฑรอยละ 70 และหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ความคิดเห็นนําเสนอโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย 

ผลการศึกษาพบวา 
1.  ไดหนังสืออานประกอบเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 5 เลม คือ เศรษฐกิจพอเพียง

มิติความหมายและหลักการ เศรษฐกิจพอเพียงมิติดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงมิติดานสังคม 
เศรษฐกิจพอเพียงมิติดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียงมิติดานวัฒนธรรม ลักษณะของหนังสือ
เปนหนังสือท่ีมีภาพวาดลายเสน ระบายสี ตัวอักษรอานงาย เนื้อเร่ืองใชการบรรยายแบบรอยแกว 

2.  นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยการอานจากการทําแบบทดสอบหลังการอานหนังสืออาน
ประกอบเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงท่ีรอยละ 70.30 ซ่ึงผานเกณฑท่ีต้ังไวท่ีรอยละ 70.00 

3.  ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับหนังสืออานประกอบเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 1 อยูในระดับดีมาก ทุกเลม 
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ABSTRACT 
 

 
The purposes of this independent study were to construct supplementary reading 

books titled Sufficiency Economy for first grade level students, and to investigate the result of 
using  and opinions of students on those books. The sample were 86 Prathom Suksa 3 students 
in the first semester of 2008 academic year of Kowitthamrong School, Watchetyod School, 
Tadsaban Watsrisupan school, Mueang district, Chiangmai province. The research instruments 
were 5 supplementary reading books titled Sufficiency Economy, achievement test, and the 
students’ opinion questionnaire on the supplementary reading books. Data of test scores were 
analyzed by computing percentage and compared with set criteria of 70.00%, while the 
students’ opinions were accumulated mean and standard deviation. The findings were 
presented through tables with description 

The findings of this study were as follows: 
1. The 5 supplementary reading books titled Sufficiency Economy were: 

Sufficiency Economy in the aspect of Meaning and Principle, in the aspect of Economy, in the 
aspect of Society, in the aspect of Environment and in the aspect of Culture. The features of 
these books were descriptive essay stories with outlined drawing pictures and easy reading 
alphabet size. 

2. After reading those books, the students’ average reading achievement scores of 
the students were 70.30%, which was passed the set criteria of  70.00% 

3. The students’ opinions on supplementary reading books titled Sufficiency 
Economy were at very good level. 


