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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำาเร็จรูปวิชาภาษาไทยของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนวชิาภาษาไทย โดยใช้บทเรยีนสำาเรจ็รปู 3) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่กจิกรรม
การเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 โดยใชบ้ทเรยีนสำาเรจ็รปู กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้น
การวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ คือ บทเรียนสำาเร็จรูปวิชาภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาภาษาไทย 
จำานวน 40 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำาเร็จรูปวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (E

1
/E

2
) เท่ากับ 87.72/84.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
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3. ความพึงพอใจของนักเรยีนต่อกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป อยู่ในระดับดีมาก 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน บทเรียนสำาเร็จรูป

Abstract
The purposes of this research were: 1) to examine the efficiency of teaching and 

learning by using teaching module in Thai subject for Third Grade students based on the 
efficiency criterion of 80/80 ; 2) to compare learning achievement in Thai subject by using 
teaching module ; and 3) to investigate Third Grade students’ satisfaction towards teaching 
and learning activity by using teaching module in Thai subject. The sample of this study was 
Third Grade students at Border Patrol Police Schools in Bueng Kan Province. There were 
31 students at the first semester of the academic year 2017 recruited by using purposive 
sampling. The instruments were teaching module in Thai subject, 40-item achievement test 
in Thai subject, and the questionnaire on students’ satisfaction towards teaching and learning 
activity by using teaching module. Data were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation, and dependent samples t-test. (Dependent Samples)

The results revealed as follows:

1. The efficiency of teaching and learning activity by using teaching module in Thai 
subject for Third Grade students at Border Patrol Police Schools in Bueng Kan Province was 
87.72/84.53, which was higher than the baseline at 80/80 (E

1
/E

2
). 

2. The posttest scores of Third Grade students after participating in teaching and 
learning activity by using teaching module in Thai subject was higher than the pretest scores 
with the statistical significance at the .01 level. 

3. The students’ satisfaction towards teaching and learning activity by using teaching 
module in Thai subject was at the very good level. 

Keywords: Development of teaching and learning activity, teaching module 

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2553 ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้น 
พื้ นฐาน ท้ั ง ระดับประถมศึ กษาและระ ดับ

มัธยมศึกษา การกำาหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้น 
อยู่ ในเขตพื้นที่การศึกษาใดให้ยึดระดับการ
ศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ตามที่
รัฐมนตรีประกาศกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรณีที่เขตพ้นที่
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การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรค
หนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการ
ของเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐานสำาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการ
ศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำาหรับบุคคลที่มีความ
สามารถพิเศษและการจัดการศึกษาทางไกล และ
การจัดการ ศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560–2564 ได้ช้ีให้เห็นถึง
ความจำาเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการ
พัฒนาคุณภาพคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่ง
สร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำาหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ 
มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม 
พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผูส้งูอาย ุอยา่งมคีณุภาพ รวมถงึการสรา้งคน
ให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล 
อนรุกัษฟ์ืน้ฟ ูใชป้ระโยชน์ ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ซึ่งแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพฒันาเยาวชนของชาตเิขา้สูโ่ลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความ
เปน็ไทย ใหม้ทีกัษะการคดิวเิคราะห ์สรา้งสรรค ์มี
ทกัษะดา้นเทคโนโลย ีสามารถทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่าง
สันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้นจึงเน้น
ใหค้รผููส้อนนำาสือ่การเรยีนการสอนและเทคนคิวธิี
การสอนใหม่ๆ อย่างหลากหลายมาใช้ประกอบ

การจัดการเรียนเพื่อการสอนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน ปัจจุบันบทเรียนสำาเร็จรูปได้นำา
มาประยุกต์เข้ากับรูปแบบการสอนในรายภาษา
ไทย ทำาให้บทเรียนสำาเร็จรูปสนองความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคลในการรับรู้ และ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ลักษณะบทเรียน
สำาเร็จรูป คือ เนื้อหาจากบทเรียนถูกแบ่งเป็นส่วน
ย่อยๆ เรียกว่า (Frame) และลำาดับของเนื้อหา
จากกรอบแรกไปยังกรอบสุดท้ายเนื้อหาจะลำาดับ
จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก แต่ละกรอบจะมีคำา
อธิบาย และมีคำาถามกระตุ้นความสนใจต่อเนื่อง
กันไป ผู้เรียนตอบคำาถามแล้วจะสามารถตรวจ
คำาตอบได้ทันที คำาตอบของผู้เรียนถูกหรือผิด
จะมีการศึกษาไปตามลำาดับขั้น และปฏิบัติตาม
คำาแนะนำาที่ปรากฏไว้ควบคู่กับเนื้อหา บทเรียน
จะกำาหนดกิจกรรมเสมือนตัวแทนครูที่กำากับ
ไว้ในบทเรียนเป็นรายบุคคลตัวต่อตัวและทำาให้ 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนเป็นไปตามที่กำาหนด
ไว้ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549: 138) บทเรียน 
สำาเร็จรูปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บท
เรียนสำาเร็จรูปแบบเส้นตรง บทเรียนสำาเร็จรูป
แบบกิ่งหรือสาขา และบทเรียนสำาเร็จรูปแบบผสม  
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549: 139-140) 
บทเรียนสำาเร็จรูปนี้สามารถนำาไปใช้กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยผู้สอนควรเลือกเรื่องที่มีลักษณะเป็นเนื้อหา
หรอือาจเปน็เนือ้เรือ่งทีฝ่กึใหผู้เ้รยีนไดค้ดิวเิคราะห์
ไดบ้า้ง แตค่วรมตีวัอยา่งประกอบในเรือ่งทีค่อนขา้ง 
จะยากเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจชัดเจนมากข้ึนการถาม
ตอบในแต่ละกรอบนั้น นอกจากจะถามเนื้อหาที่
ศกึษาแลว้กส็ามารถตัง้คำาถามใหผู้เ้รยีนใหรู้จ้กัคดิ
วิเคราะห์ โดยการนำาความรู้จากเนื้อหาในกรอบ
นั้นมาเป็นพื้นฐานในการตอบคำาถาม (สุคนธ์  
สินธพานนท์ และคณะ, 2545: 93) บทเรียน
สำาเร็จรูปจึงเป็นสื่อการเรียนอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นการตอบ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 172 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตามศักยภาพสอดคล้องกับแนวทาง การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (สุฌารักษ์ 
เมืองโคตร, 2545: 2-3)

จากปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียน 
ส่วนมากไม่ชอบเรียนจึงมีผลทำาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำา วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่น่า 
เบื่อหน่าย แต่เป็นเรื่องที่มีความจำาเป็นในการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวัน เพราะวิชาภามีความ
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมของ
มนุษย์ ซึ่งยากที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
จะทำาความเข้าใจ ประกอบกับครูผู้สอนยังคงใช้
วิธีการสอนแบบเดิมโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อยมาก ตัวครูเป็น 
ผู้ให้นักเรียนเป็นผู้รบั นกัเรยีนไมม่โีอกาสได้ปฏิบตัิ
และไม่สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำาวัน

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำาเอา
บทเรียนสำาเรจ็รูปมาใช้ประกอบในการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพราะบทเรียน
สำาเร็จรูปช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างดีด้วย
ตนเอง รู้จักจุดที่ตนบกพร่องได้ ได้รู้ผลการเรียน
ของตนเองทันทีผู้เรียนจะมีความรู้สึกประสบ
ผลสำาเร็จ โดยก้าวไปตามความสามารถ และ
ความถนัดของตนเองเพ่ือให้เกิดประโยชน์ และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยอันจะ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรยีนการสอนตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

สำาเร็จรูปวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้บทเรียน
สำาเร็จรูป 

3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป

ขอบเขตการวิจัย 
1.	 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง	

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ โรงเรียน
บ้านแวง โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ โรงเรียนบ้าน
หนองตะไก้ โรงเรียนบ้านคำาชมภู ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 จำานวน 31 คน ซึ่งได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2.	 ตัวแปรที่ใช้ในก�รศึกษ�

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป 

3.	 เนื้อห�ที่ใช้ในก�รวิจัย	

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ วิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

4.	ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รทดลอง	

ใช้เวลาทดลอง 5 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชั่วโมง 
รวม 20 ชั่วโมง
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วิธีดำาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป จำานวน 1 
ฉบับ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  
จำานวน 40 ข้อ โดยการทดสอบก่อนเรียน  
(Pre-test) และการทดสอบหลังเรียน (Post test) 
กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัย
ตามลำาดับขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. การทดสอบกอ่นเรยีน (Pre-test) กบั
นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. การทดลองสอนโดยใช้แผนการจดัการ
เรียนรู้และบทเรียนสำาเร็จรูปวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 6 แผน

3. การทดสอบหลังเรียน (Post test) 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วให้นักเรียนทำาการ
ทดสอบหลงัเรยีน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่ทดสอบก่อน
เรียน

4. นำาแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
สำาเร็จรูปให้นักเรียนตอบตามความคิดเห็น

5. นำาคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบยอ่ย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
วัดความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 จำานวน 6 แผน่ 
20 ชั่วโมง

2. บทเรียนสำาเร็จรูปวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 6 เล่ม

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป 
จำานวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 
ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรูวิ้ชาภาษาไทยโดย
ใช้บทเรียนสำาเร็จรูป จำานวน 20 ข้อ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำาเนินการ
ตามลำาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียน
สำาเร็จรูปภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 รายละเอียดดังปรากฏ
ในตาราง 1
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ต�ร�ง	1 คะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ จากการทำาแบบทดสอบ
ย่อย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน

เลขที่

คะแนน คะแนนทดสอบย่อยโดยใช้บทเรียนสำ�เร็จรูป รวมคะแนน คะแนน	

ก่อนเรียน
(40)

แผนก�ร
เรียนรู้1
(10)

แผนก�ร
เรียนรู้2
(10)

แผนก�ร
เรียนรู้3
(10)

แผนก�ร
เรียนรู้4
(10)

แผนก�ร
เรียนรู้5
(10)

แผนก�ร
เรียนรู้6
(10)

ทดสอบ
ย่อย 
(60)

หลัง 
เรียน 
(40)

1 15 9 9 8 8 9 9 52 33

2 17 9 10 8 9 10 10 56 32

3 12 8 9 8 8 10 9 52 33

4 10 8 9 8 8 9 9 51 34

5 15 9 9 8 10 10 9 55 33

6 12 8 8 8 8 8 8 48 34

7 11 8 8 8 8 8 8 48 32

8 12 8 9 8 8 8 9 49 32

9 20 8 10 8 8 8 10 52 33

10 18 10 9 8 9 9 9 54 36

11 23 8 10 8 8 8 10 52 33

12 12 8 9 8 9 8 9 54 35

13 17 10 9 8 9 10 9 55 34

14 15 8 9 8 9 10 9 54 37

15 12 10 10 8 8 9 10 55 36

16 7 8 8 9 8 8 8 49 32

17 14 10 10 10 10 8 10 58 34

18 18 10 10 8 10 8 10 56 35

19 9 10 8 8 8 8 8 50 32

20 17 8 9 8 10 8 9 52 33

21 17 8 8 9 8 8 8 50 32

22 9 9 10 8 9 10 10 56 33

23 17 10 9 9 9 8 9 54 35

24 12 9 9 9 10 10 9 56 32

25 12 8 8 8 8 10 8 50 32
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เลขที่

คะแนน คะแนนทดสอบย่อยโดยใช้บทเรียนสำ�เร็จรูป รวมคะแนน คะแนน	

ก่อนเรียน
(40)

แผนก�ร
เรียนรู้1
(10)

แผนก�ร
เรียนรู้2
(10)

แผนก�ร
เรียนรู้3
(10)

แผนก�ร
เรียนรู้4
(10)

แผนก�ร
เรียนรู้5
(10)

แผนก�ร
เรียนรู้6
(10)

ทดสอบ
ย่อย 
(60)

หลัง 
เรียน 
(40)

26 13 8 9 10 9 8 9 50 34

27 15 9 8 9 9 8 8 51 34

28 15 8 9 8 9 8 9 51 32

29 15 9 10 8 10 8 10 51 32

30 22 9 10 8 8 9 10 54 35

31 18 9 8 8 10 10 8 56 34

ΣX 454 270 280 249 280 270 280 1,654 1,058

14.51 8.79 8.91 8.91 8.91 8.81 8.91 52.77 33.81

S.D. 4.08 0.85 0.81 0.77 0.81 0.81 0.81 3.31 1.80

ร้อยละ 36.28 87.91 89 .07 85.53 89 .07 88.14 89 .07 87.94 84.53

E
1
 87.94 E

2
84.53

ต�ร�ง	1 คะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ จากการทำาแบบทดสอบ
ย่อย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน (ต่อ)

จากตาราง 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำาเร็จรูป รายวิชา
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้
บทเรียนสำาเร็จรูปของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปทีี ่3 จากการทำาแบบทดสอบย่อยรวมทกุแผนการ
เรยีนรูไ้ดค้ะแนนเฉลีย่ 52.77 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.81 
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.94 ดังนั้น E

1
 มี

ค่าเท่ากับ 87.94 และผลการเรียนรู้จากการทำา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน หลังเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย 33.81 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.80 คะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.53 ดังนั้น E

2
 มีค่าเท่ากับ 

84.53 นั่นคือ บทเรียนสำาเร็จรูปมีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 87.94/84.

ตอนที ่2 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป 
รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 2
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ต�ร�ง	2 คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

เลขที่
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

D
ก่อนเรียน	(40) หลังเรียน	(40)

1 15 33 18

2 17 32 15

3 12 33 21

4 10 34 24

5 15 33 21

6 12 34 23

7 11 32 20

8 12 33 12

9 10 36 15

10 18 33 20

11 13 35 18

12 12 34 19

13 17 37 25

14 15 36 29

15 12 32 18

16 7 34 16

17 14 35 26

18 18 32 15

19 9 33 15

20 17 33 24

21 17 35 18

22 9 32 20

23 17 32 20

24 12 32 20

25 12 32 20

26 13 34 21

27 15 34 19
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เลขที่
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

D
ก่อนเรียน	(40) หลังเรียน	(40)

28 15 32 17

29 15 32 17

30 12 35 23

31 18 34 16

รวม 902

ต�ร�ง	2 คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (ต่อ)

 จากตาราง 2 พบว่า ผลรวมของผลต่าง
ระหวา่งคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 902 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำาเร็จรูป รายละเอียด 
ดังปรากฏในตาราง 3

ต�ร�ง	3 คะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การเรยีน
ด้วยบทเรียนสำาเร็จรูป

ร�ยก�ร S.D.
ระดับ 

คว�มพึงพอใจ

1. ด้านสาระการเรียนรู้

 1.1 เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.63 0.58 มากที่สุด

 1.2 เนื้อหาที่มีความอยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น 4.53 0.55 มากที่สุด

 1.3 เนื้อหาแต่ละเล่มสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.75 0.43 มากที่สุด

 1.4 การนำาเสนอเนื้อหาเรียงลำาดับจากง่ายไปหายาก 4.63 0.58 มากที่สุด

รวมเฉลี่ย 4.64 0.54 มากที่สุด

2. ด้านรูปแบบ

 2.1 รูปเล่มขนาดกะทัดรัด สวยงามน่าสนใจ 4.77 0.43 มากที่สุด

 2.2 รูปแบบการนำาเสนอเนื้อหาเร้าความสนใจ 4.65 0.48 มากที่สุด

 2.3 มีภาพประกอบสวยงามเหมาะสม 4.77 0.48 มากที่สุด

 2.4 ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย 4.65 0.53 มากที่สุด

รวมเฉลี่ย 4.71 0.49 มากที่สุด
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ร�ยก�ร S.D.
ระดับ 

คว�มพึงพอใจ

3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 3.1 นักเรียนได้ความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ 4.81 0.40 มากที่สุด

3.2 นักเรียนได้ตอบคำาถามและทำาแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนในตอนท้าย
ของทุกกรอบ

4.79 0.41 มากที่สุด

 3.3 นักเรียนได้ทำาแบบทดสอบท้ายบททุกกรอบ 4.81 0.40 มากที่สุด

 3.4 สนับสนุนการคิดวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียน 4.72 0.48 มากที่สุด

 3.5 นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ 4.65 0.48 มากที่สุด

 3.6 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 4.84 0.37 มากที่สุด

รวมเฉลี่ย 4.77 0.37 มากที่สุด

4. ด้านการเป็นสื่อการเรียนรู้

 4.1 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สำาหรับนักเรียน 4.88 0.32 มากที่สุด

 4.2 เป็นสื่อที่ทำาให้นักเรียนภูมิใจในผลการเรียนของตนเอง 4.77 0.43 มากที่สุด

 4.3 เป็นสื่อที่จะวัดคุณลักษณะในด้านความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์
ของนักเรียน

4.83 0.43 มากที่สุด

 4.4 เป็นสื่อที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 4.72 0.52 มากที่สุด

รวมเฉลี่ย 4.80 0.42 มากที่สุด

5. ด้านการวัดผลประเมินผล

5.1 นักเรียนพอใจที่ได้ทำาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบทันทีที่ศึกษาในแต่
เนื้อหา

4.74 0.49 มากที่สุด

5.2 นักเรียนพอใจที่ได้สามารถทราบคำาตอบทันที่หลังจากทำาแบบฝึกหัด 
หรือแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบหลังเรียน

4.83 0.37 มากที่สุด

รวมเฉลี่ย 4.79 0.43 มากที่สุด

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.74 0.46 ม�กที่สุด

ต�ร�ง	3 คะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การเรยีน
ด้วยบทเรียนสำาเร็จรูป (ต่อ)

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำาเร็จรูป โดย
ภาพรวมรายด้าน และรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับ
มากที่สุด

อภิปรายผล 
ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูปของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
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1. บท เรี ยนสำ า เ ร็ จรู ป  ที่ ผู้ วิ จั ย ไ ด้
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.94/84.53 
หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทำาแบบทดสอบย่อยในบทเรียนสำาเร็จรูป ทั้งหมด 
6 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 87.94 และนักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 
84.53 แสดงว่า บทเรียนสำาเร็จรูปมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 80 /80 ที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยใน
คร้ังน้ี สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุฌารักษ์ 
เมืองโคตร (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทเรียน
สำาเร็จรูป เรื่อง จังหวัดของเรา กลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 92.62/89.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
85/85 ที่ตั้งไว้ พระมหาประยูร ช่างการ (2543: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสำาเร็จรูป 
เรื่อง ฐานกรณ์ วิชาภาษาบาลี ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 81.00/85.25 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
ตั้งไว้ ศักดา ฤทธิรณ (2547: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสำาเร็จรูป เรื่อง คำาและ 
หน้าที่ของคำา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่2 ผลการศกึษาพบวา่ บทเรยีน
สำาเร็จรูปมีประสิทธิภาพ 82.61/86.90 สูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ซึ่งการที่บทเรียนสำาเร็จรูป
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่ตั้งไว้ 
อาจเนื่องมาจากเหตุผล ดังนี้

1.1 บทเรียนสำาเร็จรูป 6 เล่ม ที่ผู้ผู้วิจัย
ได้สร้างบทเรียนสำาเร็จรูปขึ้นได้ผ่านกระบวนการ
สร้างตามข้ันตอนอย่างเปน็ระบบ มกีารศกึษาหลกั
การสร้างบทเรียนสำาเร็จรูปที่ดีเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอ

แนะของผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผ่านตรวจสอบและ
ประเมินความถูกต้องด้านการจัดรูปเล่ม การจัด
ภาพ และการเรียงลำาดับเนื้อหา การใช้ภาษา จาก 
ผู้เช่ียวชาญ ผ่านกระบวนการทดลอง 2 ครั้ง 
และนำาผลการทดลองไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ 
บทเรียนสำาเร็จรูปที่ดีเหมาะสมจนสามารถนำาไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสลอดคล้องกับหลัก
การสร้างบทเรียนสำาเร็จรูปของ ธีระชัย ปูรณโชติ 
(2537: 27-37)

1.2 บทเรียนสำาเร็จรูปที่ผู้วิจัยได้จัดทำา
ข้ึนเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอีก
รูปหนึ่ง โดยภายในบทเรียนสำาเร็จรูปจะกำาหนด
วัตถุประสงค์ เนื้อหาซึ่งจะเรียงจากง่ายไปหา
ยาก มีคำาถาม คำาตอบในแต่ละกรอบให้ผู้เรียน
ได้ตรวจสอบด้วยตนเองว่าคำาตอบที่ตนตอบนั้น
ถูกหรือผิด ถ้าตอบผิดนักเรียนสามารถย้อนไป
ศกึษาเนือ้หาใหมห่รอืขอคำาอธบิายเพิม่เตมิจากคร ู
ผู้สอนได้ มีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน แบบทดสอบ
หลังเรียนในแต่ละเนื้อหา มีการเสริมแรง และ
ภาพประกอบสวยงามเพื่อเร้าความสนใจของผู้
เรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัคำากลา่วของ ทองพลู บญุอึง่ 
(2543: 10) ที่ว่าบทเรียนสำาเร็จรูปเป็นบทเรียน
ที่สร้างที่สร้างขึ้นโดยกำาหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์ 
วิธี ตลอดอุปกรณ์การสอนไว้ล่วงหน้าทำาให้ผู้สอน
สามารถค้นคว้าและประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง และมีการเสริมแรงเป็นระยะๆ เนื้อหา
ของบทเรียนสำาเร็จรูปจะถูกกำาหนดหรือแบ่งตอน
ย่อยๆ เป็นกรอบหรือเฟรม (Frame) โดยการนำา
เสนอเนื้อหาทีละน้อย มีการตั้งคำาถามให้นักเรียน
คิดและสนองตอบ โดยการตอบคำาถามแล้วเฉลย
คำาตอบให้ทราบทันทีในกรอบถัดไปทำาให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ และเรียนตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำาเร็จรูปเพิ่มขึ้น
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ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีความก้าวหน้า
ทางการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้า
ของศักดา ฤทธิรณ (2547) ท่ีได้ศึกษาค้นคว้า 
เรือ่ง การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้และบทเรียน
สำาเร็จรูป เรื่อง คำาและหน้าที่ของคำา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
สอดคล้องกับศมนวรรณ สุขชุ่ม (2543) ได้ทำา 
การวิจัย เรื่อง การสร้างบทเรียนสำาเร็จรูปแบบ 
สาขา เรื่อง การใช้พจนานุกรม สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า คะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ดว้ยบทเรยีนสำาเรจ็รปูแบบสาขาหลงัทดลองสงูกวา่ 
ก่อนการทดลองอย่ามีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนสำาเร็จรูป ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และเกิดความมั่นใจในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองว่าสามารถจะประสบผลสำาเร็จ
ได้ เพราะการเรียนรู้จะค่อยๆ พัฒนาทีละขั้น 
จากง่ ายจนกระทั่ งบรรลุผลสำ า เร็ จตามจุด
ประสงค์ ศึกษาได้ทั้งในและนอกห้องเรียน ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล และนอกจากนี้ 
ยงัไดฝ้กึใหน้กัเรยีนมคีวามซือ่สตัย์ต่อตนเองซึง่เปน็
คณุธรรมทีส่ำาคญัในการดำารงชีวติ ซึง่สอดคลอ้งกบั
ประโยชน์บทเรียนสำาเร็จรูป (สุคนธ์ สินธุพานนท์, 
2545: 91-92) นอกจากนี้ แบบเรียนสำาเร็จรูป
เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาที่
พัฒนาขึ้น โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามลำาพังตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามลำาพังตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล ถ้าไม่เข้าใจเนื้อหา
ใหย้อ้นกลบัไปศกึษาใหม ่บทเรยีนสำาเรจ็รปูเสมอืน
ผูส้อนพเิศษให้นักเรยีนทีเ่รยีนช้าหรอืขอคำาแนะนำา

จากครผููส้อนได ้โดยไมต้อ้งตัง้คำาถามตอ่หนา้เพือ่น
ในชั้นเรียน เพราะนักเรียนบางคนอายที่จะถาม
ต่อหน้าเพื่อนที่อยู่ในชั้นมากๆ ส่งผลให้นักเรียนมี
ความกา้วหนา้ทางการเรยีน (ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 
2526: 195-196)

จากผลการศกึษาคน้ควา้เหลา่นี ้แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนาการเรียนการสอนต่างๆ พบว่า  
การใช้บทเรียนสำา เร็ จรูปที่ สร้ างขึ้ นอย่ างมี
ประสิทธิภาพเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
สง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ซึง่
แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียน
สำาเร็จรูป เป็นแนวทางที่ดีเหมาะสมแล้ว

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อ
เรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนสำาเรจ็รปูทีเ่ปน็สือ่การเรยีนการ
สอน โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.74, S..D.=0.46) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53-4.88) 
อาจเนื่องจากการสร้างบทเรียนสำาเร็จรูปที่ผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการสร้างตามหลักการสร้างบทเรียน
สำาเร็จรูปที่ดี ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจาก 
ผู้เช่ียวชาญทั้งเนื้อหาสาระด้านการวัดผลประเมิน
ผล อีกทั้งผ่านกระบวนการทดลองแล้วนำาข้อ
บกพรอ่งมาปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมและตรงกบั
ความสนใจของผูเ้รยีน และมภีาพประกอบทีม่สีสีนั
งดงามทำาให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายขณะ
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ศักดา ฤทธิรณ (2547: 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการสอน
และบทเรียนสำาเร็จรูป เรื่อง คำาและหน้าที่ของคำา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 พบว่า นักเรียนด้วยบทเรียนสำาเร็จรูปแบบ
เส้นตรงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ พงศธร หวังกลุ่มกลาง (2547: 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาแผนพัฒนาการเรียนรู้ โดย
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ใช้บทเรียนสำาเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ
จำานวนเต็ม ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียน
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่2 มคีวามพึงพอใจตอ่การเรยีน
ด้วยแผนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูปโดย
รวมมากที่สุด

จากผลการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดบึงกาฬ โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูป 
นักเรียนมีความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น
ในการศึกษาด้วยตนเอง โดยเฉพาะคำาถามที่มีไว้
ในแต่ละกรอบเปน็ตวักระตุน้ ใหเ้ด็กค้นหาคำาตอบ 
ทำาให้ไม่เบ่ือหน่ายตอ่การเรยีน มคีวามพึงพอใจใน
กิจกรรมการเรยีนรู ้ซึง่อาจสง่ผลใหนั้กเรยีนมคีวาม
พงึพอใจทีด่ตีอ่การเรยีนวชิาภาษาไทยของนักเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ข้อเสนอแนะ
1.	 ข้อเสนอแนะก�รวิจัยครั้งต่อไป	

1.1 ควรศึกษาหลักสูตร และเนื้อหาที่ใช้
ใหล้ะเอยีดรอบคอบเพ่ือจะใหเ้กดิเนือ้หาใหเ้หมาะ
สม กับระดับชั้นความรู้ของนักเรียน

1.2 ศึ กษ าหลั ก ก า รส ร้ า งบท เ รี ย น
สำาเร็จรูปแบบเส้นตรงที่ดี จากตำาราเอกสารอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน

1.3 ภาพที่นำามาประกอบควรเป็นภาพที่
มีสีสันสวยงามเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับชั้น
ของผู้เรียน

1.4 บทเรียนสำาเร็จรูปแต่ละเล่มไม่ควร
มีจำานวนกรอบมากเกินไปเพราะจะทำาให้เด็กเบื่อ
หน่าย 

1.5 ก่อนใช้บทเรียนสำาเร็จรูปแบบเส้น
ตรงแต่ละเล่มครูผู้สอนและนักเรียนต้องทำาความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ โดยเฉพาะครูผู้สอนต้อง
เนน้เรือ่งความซือ่สตัยต์อ่ตนเองใหก้บันกัเรยีนและ
ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนสำาเร็จรูปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.6 การใช้บทเรียนสำาเร็จรูปติดต่อกัน
หลายๆ ครัง้ จะทำาใหน้กัเรยีนเกดิความเบือ่หนา่ย
ได ้ดงันัน้ครผููส้อนควรมกีจิกรรมการเรยีนการสอน
อยา่งอืน่แทรก กอ่นการเริม่เรยีนเลม่ตอ่ๆ ไป เชน่ 
การสรุปเนื้อหาในเล่มที่ผ่านเรียนมาร่วมกันเป็น 
กลุ่ม 

1.7 ก่อนการเรียนด้วยบทเรียนสำาเร็จรูป 
ครูควรทดสอบทักษะการอ่านของนักเรียนก่อน
ว่านักเรียนสามารถใช้ทักษะการอ่านในการศึกษา
หาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2.	 ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้� 
ในครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับจัดการ
เรียนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หรือกลุ่มสาระอื่นๆ และระดับชั้นอื่น

2.2 ควรศึกษาค้นคว้าเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
ภาษาไทยด้วยบทเรียนสำาเร็จรูปกับวิธีการสอน
หรือรูปแบบการสอนอื่นๆ 
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