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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ รูจ้ กั ธุรกิจสร้างรายได้ใช้จา่ ยอย่างประหยัด และ 2) เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูอ่ ย่างพอเพียง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 39 คน ได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จักธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัด และสมุดบันทึก
รายรับ-รายจ่าย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test
แบบ Dependent Samples
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้
รู้จักธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
2) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ “อย่างพอเพียง” มีวินัยทางการเงิน ใช้เงินอย่างมีเหตุผลและมีการออมเงิน
ค�ำส�ำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, อยู่อย่างพอเพียง, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study leaning achievement of the home economics in the learning
unit of knowing business and spending money economically, and to investigate the desirable characteristics of
sufficient living. The samples were 39 students in classroom 6/1 in the second semester of the 2017 academic
year, which were selected by applying the simple random sampling method. The research instruments consisted
of the learning management plans and learning achievement tests, and an income-expense record. The data were
analyzed for percentage, mean, standard deviation. The hypothesis was tested with the t-test for Dependent
samples.
The research found that the students had the posttest scores of the home economics, learning unit of
know business and spend money economically were significantly higher than those of the pretest at the .01 level.
The students had the desirable characteristics of sufficient living due to financial discipline, a reasonable amount
of money spent and saved.
KEYWORDS: Learning Achievement, Sufficient Living, Desirable Characteristic, Income-Expense Record
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บทน�ำ

“อยูอ่ ย่างพอเพียง” เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มุง่ ให้ผเู้ รียนด�ำเนินชีวติ อย่างพอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ ไม่ประมาท เห็นคุณค่า
ทรัพยากร มีการวางแผนชีวิต ป้องกันความเสี่ยงและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
คุณลักษณะนีไ้ ด้นอ้ มน�ำมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ซึ่งเป็นปรัชญาที่
ชี้น�ำถึงแนวการด�ำรงอยู่และการปฏิบัติตนในการด�ำรง
ชีวิตไปในทางสายกลาง
การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดพหุปญ
ั ญาทีห่ ลากหลาย
ด้วยการลงมือปฏิบตั แิ ละใช้กระบวนการคิดเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้
กระท�ำลงไป (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือ
ประสบการณ์จำ� ลอง เปิดโลกทัศน์มมุ มองแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อนผ่านการจัดการเรียนรูท้ งั้ 8
กลุม่ สาระ โดยเฉพาะกลุม่ สาระการเรียนรู้ “การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี” ทีม่ คี วามส�ำคัญในการพัฒนาผู้เรียนแบบ
องค์รวม ให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทักษะการท�ำงาน ทักษะ
พืน้ ฐานที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวติ มองเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการท�ำงาน มีเจตคติที่ดตี ่อการท�ำงาน
สามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข
ซึง่ เป็นแนวทางทีส่ อดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยูอ่ ย่างพอเพียง
ด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง กลุม่ สาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาระที่ 1 การด�ำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง1.1 ก�ำหนดทักษะการท�ำงาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท�ำงานร่วมกัน
มีจติ ส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น ชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้และฝึกปฏิบัติการ
ท�ำบันทึกรายรับ-รายจ่าย การจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
และสาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง4.1 เน้นให้ผ้เู รียนรู้จกั
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การประกอบอาชีพสุจริตเพือ่ เป็นช่องทางรายได้นำ� มาใช้จา่ ย
บนพืน้ ฐานความพอดีกบั ชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
“บันทึกรายรับ-รายจ่าย” เป็นการจดบันทึกข้อมูล
ด้านการเงินจากการปฏิบตั งิ านทีแ่ สดงรายการของรายรับ
และรายจ่าย รวมทัง้ เงินทีค่ งเหลือในช่วงเวลาหนึง่ บันทึกนี้
จึงเป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ทีเ่ ด็กควรฝึกปฏิบตั แิ ละน�ำไปใช้
ในการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด (ศิรมิ า เนตรสุวรรณ,
2562) การฝึกท�ำบันทึกรายรับ-รายจ่ายในสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีนสี้ ามารถบูรณาการกับสาระอืน่ ๆ ได้ เช่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง ระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรือ่ งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการให้เหตุผลและแก้ไขปัญหาในชีวติ ประจ�ำวัน (สาวิณี
จันทร์เย็น, 2561)
ปัจจุบันสถานการณ์การเงินของประชากรไทย
พบว่า คนไทยเป็นหนีก้ ารบริโภค คนไทยอายุ 60-65 ปี มีหนี้
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 453,000 บาท คนสูงอายุ 70-79 ปี ยังมีหนีส้ งู ถึง
287,000 บาท (ไทยรัฐออนไลน์, 2562) เนือ่ งจากขาดวินยั
ทางการเงิน การให้ความรู้การท�ำบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ให้กับผู้เรียนจึงเป็นการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียงด้านเศรษฐกิจให้ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล
และอย่างพอประมาณในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น รู้จกั การสร้างรายได้
จากงานธุรกิจที่สุจริตหรือกิจกรรมที่ช่วยแบ่งเบาภาระ
ครอบครัว ด้วยเหตุนจี้ งึ เห็นควรศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้ รูจ้ กั
ธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุณลักษณะ
อยูอ่ ย่างพอเพียงของผูเ้ รียนโดยใช้การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
เพือ่ ให้ผ้เู รียนสามารถวิเคราะห์รายได้และรายจ่าย เรียนรู้
การวางแผนใช้เงินซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การอยูอ่ ย่างพอเพียง นอกจากนีผ้ สู้ อนสามารถน�ำการบันทึก
รายรับ-รายจ่ายไปพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์
และฝึกวินยั การเงินเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จกั ธุรกิจ
สร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6
2. เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูอ่ ย่าง
พอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวแปรต้น
แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช าการงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จักธุรกิจสร้างรายได้ใช้
จ่ายอย่างประหยัด
1. ธุรกิจสร้างรายได้
2. บันทึกรายรับ-รายจ่าย
3. การเก็บเอกสารธุรกิจและใช้จ่ายประหยัด
4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
5. การจัดการเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงในชัน้ ประถมศึกษา

สมมติฐานการวิจัย

นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
มีความเข้าใจเนือ้ หารูจ้ กั ธุรกิจสร้างรายได้และใช้จา่ ยอย่าง
ประหยัดด้วยการจัดท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีผลสัมฤทธิ์
ทางการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน รวมทัง้ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง

ตัวแปรตาม
1. ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นรายวิช าการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จัก
ธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัด
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั เรือ่ งนีเ้ ป็นการวิจยั แบบกึง่ ทดลองโดยใช้
รูปแบบ One – group Pretest-Posttest Design ก�ำหนด
สัญลักษณ์ ดังนี้

X แทน การเรียนรู้ธุรกิจสร้างรายได้และใช้จ่าย
อย่างประหยัดด้วยสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
O1, O2 แทนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ตามล�ำดับ

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย
กลุ่ม

ทดสอบก่อนเรียน

ทดลอง

ทดสอบหลังเรียน

กลุ่มตัวอย่าง

O1

X

O2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 2 ห้อง ห้องละ 39 คน รวม
78 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
จ�ำนวน 1 ห้อง จ�ำนวน 39 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือการวิจัย
1. แผนจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จกั ธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่าย
อย่างประหยัด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้
รู้จักธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัด
3. แบบประเมินสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จักธุรกิจสร้างรายได้
ใช้จ่ายอย่างประหยัด
		 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 วิเคราะห์จดุ ประสงค์การเรียนรู้ เนือ้ หาและสาระการ
เรียนรู้ สาระที่ 1 การด�ำรงชีวติ และครอบครัว มาตรฐาน
ง1.1 และสาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง4.1 การบูรณา
การเนื้อหาในสาระการเรียนรู้การด�ำรงชีวิตและอาชีพ
		 1.2 ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียน
รู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้
รูจ้ กั ธุรกิจสร้างรายได้ใช้จา่ ยอย่างประหยัด จ�ำนวน 3 แผน
แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 3 คาบ โดยบูรณาการ
เนือ้ หากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง
การค�ำนวณบันทึกรายรับ-รายจ่าย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเสริมประสบการณ์
นอกห้องเรียนด้วยการใช้สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ประกอบด้วย
				1.2.1 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 ธุรกิจสร้าง
รายได้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายธุรกิจ การจ�ำแนก
ประเภทธุรกิจ และธุรกิจสุจริต
				1.2.2 แผนจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 บันทึกรายรับรายจ่ายธุรกิจ มีเนือ้ หาเกี่ยวกับการท�ำบัญชีรายรับ-ราย
จ่ายกรณีศกึ ษาธุรกิจครอบครัวที่อยู่อย่างพอเพียง
				1.2.3 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเก็บ
เอกสารธุรกิจและใช้จ่ายประหยัด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
จ�ำแนกประเภทและจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ กรณีศกึ ษา
ธุรกิจของสมาชิกในห้องเรียน
		 1.3 น�ำแผนการจัดการเรียนรูท้ สี่ ร้างขึน้ ฯ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของแผนและ
ความเหมาะสมกิจกรรม แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้เชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน ด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ด้านสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
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และเทคโนโลยี ประเมินความเหมาะสมของเนือ้ หาโดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) พบว่า
แผนจัดการเรียนรู้ฯ อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 (วันวิสาข์ ชาญณรงค์
และอารีย์ ปรีดีกุล, 2560)
		 1.4 น�ำแผนจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 39 คน เพือ่ ตรวจสอบขัน้ ตอนการจัด
กิจกรรม และความเข้าใจของนักเรียนในการท�ำกิจกรรมกลุม่
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ พบว่า นักเรียนด�ำเนินการตาม
กิจกรรมในใบงานได้ครบทุกขั้นตอน และปรับปรุงแก้ไข
แผนจัดการเรียนรู้โดยเพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนน�ำเสนอ
หลังตรวจสอบค�ำตอบกับเฉลยว่าจะจัดการเงินคงเหลือ
อย่างไร เพือ่ ประเมินแนวคิดนักเรียนในการวางแผนใช้เงิน
ให้เกิดประโยชน์และพอเพียงกับสถานะการเงิน จากนั้น
จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับจริงใช้กับกลุ่มนักเรียน
ตัวอย่างเพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและพฤติกรรม
อยู่อย่างพอเพียงต่อไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้
รู้จักธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัด
		 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
เสนออาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
		 2.2 น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รูจ้ กั
ธุรกิจสร้างรายได้ใช้จา่ ยอย่างประหยัดทีป่ รับปรุงแล้วเสนอ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร
และการสอน ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตรวจสอบความถูกต้อง
เชิงโครงสร้าง แล้วหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กับวัตถุประสงค์ (IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.70-1.00
และน�ำมาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการใช้ภาษา
		 2.3 น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้
รู้จักธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่ผ่านการ
พิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 39
คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และอ�ำนาจ
จ�ำแนก (r) ได้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จัก
ธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัด จ�ำนวน 20 ข้อ
มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30-0.80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
(r) 0.20 ขึ้นไป ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทัง้ ฉบับ 0.80
โดยใช้สูตรของ Kuder Richardson (KR-20) (ชุติมนต์
กระแสสินธุ์ และอินทิรา รอบรู้, 2561)
3. สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
		 3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี คูม่ อื ครู แบบเรียน
การงานอาชีพ ป.6 เอกสารการสร้างและพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำบันทึกรายรับ-รายจ่าย

เนือ้ หาเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา แนวปฏิบตั ิ
คู่มอื การใช้สอื่ และการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
การท�ำกิจกรรมกลุ่ม
		 3.2 สร้างสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายแบบ
ตารางรายการ 5 ช่อง แล้วสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้เชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน ด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการสอนสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ประเมินความเหมาะสมโดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (ปรับปรุง-พอใช้-ปานกลาง-ดีดีมาก) ได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.32 คะแนน (ระดับดี)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 (วันวิสาข์ ชาญณรงค์ และ
อารีย์ ปรีดกี ลุ , 2560) และมีขอ้ เสนอแนะให้เพิม่ ผูป้ กครอง
การมีสว่ นร่วมตรวจสอบบันทึกรายรับ-รายจ่ายและแสดง
ความคิดเห็นกับการท�ำกิจกรรม ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
		 3.3 น�ำสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายที่แก้ไข
ตามค�ำแนะแนะผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้แบบรายบุคคล
(One-to-One Testing) กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 3 คน ที่มีผลการเรียนสูง 1 คน กลาง
1 คน ต�่ำ 1 คน โดยพิจารณาจากผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560
ผ่านมาให้นกั เรียนท�ำโจทย์คณิตศาสตร์ตวั อย่าง 1 ข้อ แล้ว
บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย และบันทึก
รายรับรายจ่ายตนเอง 1 สัปดาห์ น�ำคะแนนรวมจากการฝึก

บันทึกรายรับรายจ่ายจากโจทย์คณิตศาสตร์และการบันทึก
รายรับ-รายจ่ายตนเองมาหาประสิทธิภาพกระบวนการต่อ
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E1/E2) (ชุตมิ นต์ กระแสสินธุ์ และ
อินทิรา รอบรู้, 2561) ได้ค่าเท่ากับ 71.27/70.23
		 3.4 น�ำสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายทีผ่ า่ นการ
ทดลองใช้แบบรายบุคคล (One-to-One Testing) ไปทดสอบ
แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) กับนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 5 คน ที่มผี ลการเรียน
สูง 1 คน กลาง 3 คน ต�ำ่ 1 คน โดยพิจารณาจากผลการเรียน
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กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา
2560 ที่ผ่านมา โดยใช้วิธีการเดียวกับการทดสอบแบบ
รายบุคคล ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 72.16/71.33
		 3.5 น�ำสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายไปทดลอง
ภาคสนาม (Field Testing) กับนักเรียนชัน้ ป 6/2 จ�ำนวน 29
คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่สอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
3 แผน เหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีเดียวกับการ
ทดสอบแบบกลุม่ เล็กด้วยการชีแ้ จงรายละเอียดสมุดบันทึก
รายรับ-รายจ่ายในแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 แล้วให้นกั เรียน
น�ำสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายไปบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ของตนเองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนัน้ ให้ผปู้ กครองตรวจสอบ
และให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและลงชือ่ ในสมุดบันทึก
เมือ่ สิน้ สุดการเรียนในแผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 น�ำชิน้ งานมา
ตรวจ พบว่า ได้ประสิทธิภาพกระบวนการต่อประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 81.32/80.55 นักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 ท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้
ถูกต้อง การบันทึกรายรายรับ-รายจ่ายรวมทั้งค�ำนวณ
รายรับ-รายจ่ายและเงินคงเหลือได้ถูกต้อง การแสดง
ข้อมูลการหารายได้การออมเงิน การน�ำเงินไปฝาก แสดงถึง
ประสิทธิภาพสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของนักเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ (E1/E2) 80/80 (ชุติมนต์
กระแสสินธุ์ และอินทิรา รอบรู้, 2561; ดาวรถา วีระพันธ์
และชยาภา บาลไธสง, 2560)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
1. ให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วย
การเรียนรู้ รู้จักธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัด
ก่อนเรียน
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2. จัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ฯ จ�ำนวน
3 แผน แผนละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที (สัปดาห์
ที่ 10-12 ของภาคเรียน) และให้นักเรียนบันทึกรายรับรายจ่ายในสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นเวลา 2 สัปดาห์
(สัปดาห์ที่ 11 และ 12)
3. หลังจัดกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรูค้ รบทัง้
3 แผน (สัปดาห์ที่ 12 ของภาคเรียน) ให้นักเรียนท�ำแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จักธุรกิจสร้างรายได้
ใช้จ่ายอย่างประหยัดหลังเรียน และส่งสมุดบันทึกรายรับรายจ่าย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test
แบบ Dependent Samples

ผลการวิจัย

1. การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จัก
ธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัด
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จกั ธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่าย
อย่างประหยัด คะแนนเต็ม 20 คะแนน พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลีย่ การทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 14.69 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.11 และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
หลังเรียนเท่ากับ 16.56 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.68
เมือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้
รู้จักธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

* p ≤.01

n
39
39

คะแนนเต็ม
20
20

x

14.69
16.56

S.D
2.11
1.68

∑D
60

∑D2
244

t
-5.15*
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2. การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูอ่ ย่าง
พอเพียงจากการใช้บันทึกรายรับ-รายจ่าย
จากการวิเคราะห์สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
รายบุคคล พบว่านักเรียนร้อยละ 75 บันทึกรายรับ-รายจ่าย
ด้วยสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายทุกวัน ร้อยละ 93.75
ค�ำนวณรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์
ถูกต้อง และร้อยละ 90.62 ใช้เงินไม่เกินจ�ำนวนเงินที่ได้

รับจากผู้ปกครองในแต่ละวันและยังมีเงินเหลือเก็บไว้ออม
สะท้อนถึงคุณลักษณะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและการ
มีวินัยทางการเงิน นอกจากนี้นักเรียนส่งบันทึกรายรับรายจ่ายให้ผ้ปู กครองช่วยตรวจสอบข้อมูล และเก็บรักษา
สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายซึ่งเป็นเอกสารการเงินไม่ให้
สูญหายแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6
รายการ
ข้อค้นพบส�ำคัญ
1. จ�ำนวนเงินที่นักเรียนน�ำมาโรงเรียนในแต่ละวัน
นักเรียนน�ำเงินมาโรงเรียนโดยเฉลี่ยวันละ 50 บาท
2. ความถี่ที่ผู้ปกครองให้เงินนักเรียน
นักเรียนร้อยละ 93.75 ได้เงินจากผู้ปกครองทุกวัน
3. ความถี่ในการบันทึกรายรับ-รายจ่าย
นักเรียนร้อยละ 75 บันทึกรายรับ-รายจ่ายทุกวัน
4. รายได้ของนักเรียนนอกเหนือที่ได้รับจากผู้ปกครอง นักเรียนร้อยละ 15.62 หารายได้เสริม
5. รายจ่ายของนักเรียน
นักเรียนร้อยละ 96.87 ใช้เงินเป็นค่าอาหาร ค่าขนม ค่ารถ
6. การออมเงินของนักเรียน
นักเรียนร้อยละ 90.62 มีการออมเงิน
7. ความถูกต้องของการค�ำนวณรายรับ-รายจ่าย
นักเรียนร้อยละ 93.75 ค�ำนวณรายรับ-รายจ่ายถูกต้อง
8. การตรวจสอบบันทึกรายรับ-รายจ่ายของผู้ปกครอง ผูป้ กครองร้อยละ 46.88 ตรวจสอบบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ของนักเรียน
9. การส่งบันทึกรายรับ-รายจ่ายตรงตามก�ำหนด
นักเรียนร้อยละ 87.5 ส่งงานตามก�ำหนด
10. ความสะอาด เรียบร้อยของผลงาน
ผลงานร้อยละ 81.25 ได้คุณภาพระดับดีขึ้นไป

สรุปผลการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จักธุรกิจสร้างรายได้
ใช้จ่ายอย่างประหยัดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคณ
ุ ลักษณะ
อยูอ่ ย่างพอเพียง โดยนักเรียนร้อยละ 90.62 มีการออมเงิน
ที่เหลือจากการใช้จ่าย

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รูจ้ กั ธุรกิจสร้างรายได้
ใช้จา่ ยอย่างประหยัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูอ่ ย่าง
พอเพียง” โดยใช้การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ มีประเด็นที่น�ำมาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จักธุรกิจสร้างรายได้
ใช้จ่ายอย่างประหยัด พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้การบันทึกรายรับรายจ่ายทั้งนี้เป็นเพราะว่าแผนจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
ได้ออกแบบให้มกี จิ กรรมกลุม่ โดยก�ำหนดให้ทกุ กลุม่ มีสมาชิก
ทีม่ ผี ลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ประสบการณ์ในการบันทึกรายรับ-รายจ่ายทีแ่ ตกต่างกัน
ช่วยท�ำใบงานรายรับ-รายจ่าย การทบทวนใบความรู้การ
ท�ำบันทึกรายรับ-รายจ่ายในสถานการณ์ตา่ ง ๆ รวมทัง้ ร่วม
กันตรวจสอบความถูกต้อง การค�ำนวณรายรับ-รายจ่าย
และสรุปผลการท�ำกิจกรรมในแต่ละครัง้ เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม ผู้เรียนที่เก่งช่วยผู้เรียนที่เรียนอ่อน
และมีประสบการณ์น้อย ส่งผลให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้
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ของผู้เรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงขึน้ กว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับสุรภี ประชุมพล (2561)
ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยการจัด
ผู้เรียนเป็นกลุ่ม (Collaborative Learning Group) เป็นการ
เรียนรู้แบบหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการตรวจสอบผลงานร่วมกัน เพิม่ แรงจูงใจและความ
ส�ำเร็จในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการ
เรียนรู้ (Cornelius-Ukpepi, Aglazor, and Odey, 2016)
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ในชีวิต
ประจ�ำวัน รวมทัง้ จากครอบครัวและในชัน้ เรียนมาประยุกต์ใช้
จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์จริงได้ (กันตาภา
สุทธิอาจ, 2561) การตั้งค�ำถามให้ผู้เรียนได้คิดทบทวน
วิเคราะห์หาค�ำตอบจากประสบการณ์ทผี่ า่ นมา เน้นการคิด
แบบวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
เพื่อนจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนที่
ขาดประสบการณ์และการหาค�ำตอบในการแก้ไขได้ดีขึ้น
(ยุวดี ทองอ่อน, 2561) สอดคล้องกับดาวรถา วีระพันธ์
และชยาภา บาลไธสง (2560) ที่ศึกษาพบว่าการเรียนรู้
แบบร่วมมือสามารถสร้างความสนใจและเสริมแรงให้
ผู้เรียนอยากเรียนรู้ การกล้าแสดงออก เพิม่ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ รวมทั้งพัฒนาความสามารถการเรียนทั้งภาค
ทฤษฎีและการปฏิบัติให้กับผู้เรียน ท�ำนองเดียวกับจงกล
เขียนปัญญา (2561) ได้ศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้
แบบกลุม่ ร่วมมือกับเทคนิคกลุม่ สัมพันธ์ STAD โดยจัดกลุม่
ผู้เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกันในแต่ละกลุ่ม สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท�ำงานร่วมกัน สมาชิก
ในกลุ่มตระหนักว่าแต่ละคนเป็นส่วนหนึง่ ของความส�ำเร็จ
ในกลุ่มจึงช่วยกันท�ำงานให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของสมาชิกในกลุ่ม
แต่ละคนเพิ่มขึ้น คล้ายกับอ�ำไพวัลย์ ค�ำแดง (2560) ได้
ศึกษาพบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมวางแผนการท�ำงาน
และแก้ไขปัญหา ร่วมแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์
ในการพัฒนาความรู้ใหม่ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูว้ ชิ าการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมใช้จ่ายอย่างประหยัด มีการออมเงิน
และสร้างโอกาสหารายได้จากการท�ำงานทีจ่ ะช่วยผูป้ กครอง
ได้ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง
ทีส่ ำ� คัญ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จกั ธุรกิจ
สร้างรายได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดทีส่ ร้างขึน้ ได้นำ� หลักการ
จัดการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชั้นประถมศึกษา
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้เงิน (อัญญรัตน์ นาเมือง และคนอื่น ๆ,
2559) โดยเริ่มจากสร้างการรับรู้ให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความจ�ำเป็นของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย การใช้จ่าย
อย่างประหยัด และใช้อย่างพอเพียง ซึง่ เป็นปัจจัยภายในที่
ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการจัดท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ตลอดจนจัดกิจกรรมกลุม่ ให้ผเู้ รียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกีย่ วกับปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจทีท่ ำ� ให้ต้องประหยัด
อดออม (เอกณรงค์ เรืองรัตน์, 2561) ท�ำให้ผู้เรียนรับรู้
เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ในชั้นเรียน
และน�ำไปปฏิบัติเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
โดยมีครูและผู้ปกครองช่วยสนับสนุน น�ำไปสู่การสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียงให้ต่อเนื่อง
(เกษม วัฒนชัย, 2563) นอกจากนีก้ ารบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ในชั้นเรียน ผู้เรียนน�ำประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวันมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม ท�ำให้เกิดการเรียนรู้
คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ
Gold (2016) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมเรียนรู้บันทึก
รายรับ-รายจ่าย ช่วยให้ผู้เรียนสามารถค�ำนวณตัวเลขที่
เป็นรูปธรรม จ�ำแนกรายรับ-รายจ่ายทีจ่ ำ� เป็นและไม่จำ� เป็น
สรุปผลบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์
และการแปลผลบันทึกรายรับ-รายจ่าย เพื่อวางแผน
การเงินของตนเอง คือ เงินเกิน เงินพอดี หรือเงินขาด ท�ำให้
เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เงินให้เหมาะสม ไม่ใช้จา่ ย
อย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้ รียนมี 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) จิตวิทยา การรับรู้
สติปญ
ั ญาของผูเ้ รียน 2) สังคม ครอบครัว ชุมชน เพือ่ นของ
ผู้เรียน และ 3) สถานการณ์บคุ คลรอบข้าง สือ่ ต่าง ๆ รอบ
ตัวผู้เรียน (ปาริชาติ มณีมัย, ชลันธร ศรีธรมโชติ, ภัทรพล
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วรรณราช และระวิวรรณ สุขภิลาพ, 2561; บูรฉัตร
จันทร์แดง, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และสัญญา
เคนาภูม,ิ 2562) สอดคล้องกับ ณทิพรดา ไชศิลป์, แก่นเพชร
แฝงสีผล, วิชิต นาชัยสิทธิ์, พรชัย วันทุม และวราวุธ
ธารสะอาด (2561) ที่ศึกษาพบว่า กิจกรรมเสริมสร้าง
การออมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการท�ำ
บัญชีครัวเรือนช่วยเปลีย่ นเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้เงิน
ของผู้เรียนในทางที่ดีขึ้น ท�ำให้ผู้เรียนตระหนักการใช้เงิน
คิดและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายอย่างประหยัด เช่นเดียวกับ
อรุณศรี แซ่จวิ้ (2563) ทีศ่ กึ ษาพบว่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้ผ้เู รียน
ฝึกบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจ�ำและน�ำเงินออมที่มี
ฝากธนาคารโรงเรียน สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่อย่างพอเพียงให้กับผู้เรียนได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. การน�ำแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รูจ้ กั ธุรกิจสร้างรายได้
ใช้จ่ายอย่างประหยัดไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมี

เอกสารอ้างอิง

ประสิทธิภาพ ควรปรับโจทย์การค�ำนวณให้เหมาะสม
กับแต่ละระดับชัน้ และการแบ่งกลุ่มท�ำกิจกรรมควรคละ
ความสามารถของผู้เรียน โดยให้แต่ละกลุ่มมีผู้เรียนที่เก่ง
ปานกลาง และอ่อน
2. การน�ำสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายไปใช้จดั การ
เรียนรู้ให้มปี ระสิทธิภาพ ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการ
ติดตามวินยั ทางการเงินของผู้เรียนร่วมกับครูอย่างใกล้ชดิ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ รู้จกั ธุรกิจสร้างรายได้ใช้จ่าย
อย่างประหยัดกับพฤติกรรมการใช้เงินของผู้เรียน โดยใช้
ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา เช่น เพศ ระดับ
ผลการเรียน หรืออาชีพของผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
และการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของนักเรียน โดย
ใช้การบันทึกรายรับ-รายจ่ายส่วนบุคคล
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