
 
 

บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 การพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    
สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที& 3 ได้ศึกษาเอกสาร บทความและงานวิจยั ที&เกี&ยวข้อง             
เพื&อนาํหลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดที&สาํคญัมาใชใ้นการดาํเนินงาน ดงันี$  
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศกัราช 2551  
  1.1 วสิัยทศัน์ 
  1.2 หลกัการ 
  1.3 สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
  1.4 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง         
การศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  2.1 ความสาํคญั   
  2.2 วสิัยทศัน์ 
  2.3 เป้าหมาย 
  2.6 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.7 คุณภาพของนกัเรียน 
  2.8 สื&อการเรียนรู้ 
  2.9 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.10 การประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.11การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
 3. การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  3.1 แนวการจดัการเรียนรู้ 
 4. บทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.1 ความหมายของบทเรียนสาํเร็จรูป    
  4.2 ลกัษณะสาํคญัของบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.3 ประเภทบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.4 หลกัจิตวทิยาของบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.5 ส่วนประกอบของบทเรียนสาํเร็จรูป 
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  4.6 หลกัการของบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.7 ประโยชน์ของบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.8 การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.9 การหาประสิทธิภาพบทเรียนสาํเร็จรูป  
  4.10 วธีิคาํนวณหาประสิทธิภาพ  
     4.11 ขอ้ดีของบทเรียนสาํเร็จรูป 
     4.12 ขอ้จาํกดัของบทเรียนสาํเร็จรูป 
 5. ความพึงพอใจ 
      5.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
      5.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 6. งานวจิยัที&เกี&ยวขอ้ง 
      6.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
      6.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 
 วสัิยทศัน์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ& งเป็นกาํลงัของชาติ   
ให้เป็นมนุษยที์&มีความสมดุลทั$งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั&นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์              
ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทกัษะพื$นฐาน รวมทั$งเจตคติที&จาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื$นฐานความเชื&อวา่ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ก : 4 - 6) 
 หลกัการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน มีหลกัการที&สาํคญั ดงันี$  
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื&อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน       
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม   
บนพื$นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื&อปวงชน ที&ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา     
อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที&สนองการกระจายอาํนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั    
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ&น 
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 4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที&มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั$งด้านสาระการเรียนรู้เวลา และการ
จดัการเรียนรู้ 
 5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที&เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมาย เพื&อให้เกิดกับผูเ้รียน         
เมื&อจบการศึกษาขั$นพื$นฐาน ดงันี$  
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที&พึ& งประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที&ตนนบัถือ ยึดหลีกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการสื&อสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้
เทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที&ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยแลพลโลก ยึดมั&นในวิถีชีวิต      
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และการพฒันา  
สิ&งแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะที&มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิ&งที&ดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

 สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามรถในการสื&อสาร หมายถึง ผูเ้รียนมีความรู้และเขา้ใจในการใชภ้าษาและวิธีการ
ที&เหมาะสม เพื&อติดต่อสื&อสารและสื&อความหมายใหผู้อื้&นมีความเขา้ใจกบัตนเองได ้

 2. ความสามารถในการคิด หมายถึง ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไดอ้ยา่งมี
เหตุผล   
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา หมายถึง ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ หมายถึง ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการดาํเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงและนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 5.. ความสามารถในการเทคโนโลยี หมายถึง ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบัเทคโนโลย ี 
และนวตักรรม สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได ้
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 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 
 1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  หมายถึง การปฏิบัติตนในการรัก หวงแหน ภาคภูมิใจ            
ในความเป็นชาติไทย  ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา  รักเคารพและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 2. ซื&อสัตยสุ์จริต หมายถึง การปฏิบติัตนให้ตรงต่อความเป็นจริง ทั$งกาย วาจา ใจ ทั$งต่อ
ตนเองและผูอื้&น 
 3. มีวินัย หมายถึง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของสังคมตามบรรทัดฐานและกฎหมาย          
ของสังคมไทย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง รักในการเรียนรู้  ในทุกสิ&งทุกอย่างอย่างต่อเนื&องซึ& งจะส่งผลให ้     
มีความรู้ความสามารถในการดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
 5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง ปฏิบติัตนอยู่ในทางสายกลาง พึงพอใจในสิ&งที&ตนมีอยู ่         
มีความพอประมาณและสร้างภูมิคุม้กนัในตวัเอง 
 6. มุ่งมั&นในการทาํงาน หมายถึง มีความขยนัหมั&นเพียร รักการทาํงาน และทาํงานอย่างมี 
ความสุขใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์&ไดต้ั$งไว ้
 7. รักความเป็นไทย หมายถึง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ของไทย
ดว้ยความภาคภูมิใจ 
 8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง มีจิตใจที&มุ่งมั&น รู้จกัทาํคุณประโยชน์เพื&อส่วนรวม 
 สรุปไดว้่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้
เป็นมนุษยที์&มีความสมดุลทั$งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และ
พลโลก ยึดมั&นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข                 
เป็นการศึกษาเพื&อความเป็นเอกภาพ มีความเสมอภาคทางการศึกษา มีการกระจายอาํนาจ มีความยืดหยุน่ 
เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั จดัการศึกษาทั$ งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั มุ่งพฒันาผูเ้รียน        
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ มีสมรรถนะครบ       
ทั$ง 5 ดา้น หลกัสูตรได้กาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ที&สําคญั 8 ด้าน ทั$งนี$
กาํหนดให้จดัการศึกษาผา่น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยไดก้าํหนดตวัชี$ วดัไว ้2 ตวัชี$ วดั คือ ตวัชี$ วดั
ชั$นปี และตวัชี$วดัช่วงชั$น 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ตัวชี#วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551  
 ความสําคัญ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ได้กล่าวถึง ความสําคญัไวด้งันี$
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 5)    
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 สังคมโลกมีการเปลี&ยนแปลงอย างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  
ศาสนา และวฒันธรรม ช วยให ผู เรียนมีความรู  ความเข าใจ ว ามนุษย ดาํรงชีวิตอย างไร ทั$งในฐานะ       

ป จเจกบุคคล และการอยู ร วมกนัในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดล อม การจดัการทรัพยากร      
ที&มีอย ูอย างจาํกดั นอกจากนี$ ยงัช วยให ผ ูเรียนเข าใจถึงการพฒันา เปลี&ยนแปลงตามยุคสมยั กาลเวลา           
ตามเหตุป จจัยต าง ๆ ทาํให เกิดความเข าใจในตนเอง และผู อื&น มีความอดทน อดกลั$น ยอมรับ        
ในความแตกต าง และมีคุณธรรม สามารถนาํความรู ไปปรับใช ในการดาํเนินชีวิต เป นพลเมืองดี      
ของประเทศชาติ และสังคมโลก  
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที&ต้องเรียนตลอด                
12  ปีการศึกษาตั$งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้          
ที&ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา จึงมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการโดยนาํวิทยาการจากแขนงวิชาต่าง ๆ  
ในสาขาสังคมศาสตร์มาหลอมรวมเข้าด้วยกนั ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
นิติศาสตร์ จริยธรรม ประชากรศึกษา สิ&งแวดลอ้มศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญา และศาสนา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จึงเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที&ออกแบบ     
มาเพื&อส่งเสริมศกัยภาพการเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียนโดยมีเป้าหมายของการพฒันาความเป็น   
พลเมืองดี ซึ& งถือเป็นความรับผดิชอบของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จึงมีความสําคญัที&จะช่วยพฒันา
นกัเรียนใหเ้กิดความเจริญงอกงามในดา้นต่างๆ ดงันี$  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 6 - 7) 
 1. ดา้นความรู้ จะให้ความรู้แก่นักเรียนในเนื$อหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลกัการ
สําคญัของวิชาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์ จริยธรรม  
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ประชากรศึกษา สิ& งแวดล้อมศึกษา ปรัชญา และศาสนา                
ตามขอบเขตที&กาํหนดไวใ้นแต่ละระดบัชั$นในลกัษณะบูรณาการ 
 2. ดา้นทกัษะกระบวนการ นกัเรียนจะไดรั้บการพฒันาให้เกิดทกัษะและกระบวนการ               
ต่าง ๆ เช่น ทกัษะทางวิชาการ ทกัษะทางสังคม ทกัษะทางการสืบสวนสอบสวน ทกัษะการสื&อสาร  
ทกัษะการแสวงหาความรู้ การสืบคน้ เป็นตน้ 
 3. ด้านเจตคติและค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม             
จะช่วยพฒันาเจตคติ และค่านิยมเกี&ยวกบัประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย ์เช่น รู้จกัตนเอง พึ&งตนเอง 
ซื&อสัตยสุ์จริต มีวินยั มีความกตญัKู รักเกียรติภูมิแห่งตน มีนิสัยในการเป็นผูผ้ลิตที&ดี มีความพอดี   
ในการบริโภค เห็นคุณค่าของการทาํงาน รู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม เคารพสิทธิ    
ของผูอื้&นและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความผกูพนักบักลุ่ม รักทอ้งถิ&น รักประเทศชาติ เห็นคุณค่า 
อนุรักษแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรมและสิ&งแวดลอ้ม ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนาและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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 วสัิยทศัน์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ดังนี$  

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 8) 

 1. เป็นศาสตร์บูรณาการที&มุ่งให้นักเรียนเป็นผูมี้การศึกษาพร้อมที&จะเป็นผูน้าํ เป็นผูมี้

ส่วนร่วมและเป็นพลเมืองที&ดี มีความรับผดิชอบ ดงันี$  

  1.1 นําความรู้จากอดีตมาสร้างความเข้าใจในมรดกทางวฒันธรรมของประเทศ                  

เพื&อการตดัสินใจในการเป็นพลเมืองดี 

  1.2  นําความรู้เกี&ยวกับโลกของเรามาสร้างความเข้าใจในกระบวนการก่อให้เกิด    

สภาพแวดลอ้มของมนุษย ์เพื&อการตดัสินใจในการดาํรงชีวติในสังคม 

  1.3  นําความรู้เรื& องการเมืองการปกครองมาตดัสินใจเกี&ยวกับการปกครอง ชุมชน    

ทอ้งถิ&น  และประเทศชาติของตน 

  1.4  นาํความรู้เรื& องการผลิต การแจกจ่าย การบริโภคสินคา้ และบริการมาตดัสินใจ              

ในการใชท้รัพยากรที&มีอยูจ่าํกดั เพื&อการดาํรงชีวติ เพื&อการประกอบอาชีพ และการอยูใ่นสังคม 

  1.5 นาํความรู้เกี&ยวกบัคุณค่าของจริยธรรม ศาสนา มาตดัสินใจในการประพฤติปฏิบติัตน

และการอยูร่่วมกบัผูอื้&น 

  1.6 นําวิธีการทางสังคมศาสตร์มาค้นหาคาํตอบเกี&ยวกับประเด็นปัญหาในสังคม       

และกาํหนดแนวทางประพฤติปฏิบติัที&สร้างสรรคต่์อส่วนรวม 

 2. บูรณาการสรรพความรู้ กระบวนการและปัจจยัต่าง ๆ เพื&อการเรียนรู้ ตามเป้าหมาย 

ของท้องถิ&นและประเทศชาติ การจัดการเรียนรู้ต้องใช้ข้อมูล ความรู้ทั$ งในระดับท้องถิ&น 

ประเทศชาติ และระดบัโลกเชื&อมโยงเขา้ดว้ยกนั 

 3. นกัเรียนอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมสมยัร่วมกบัเพื&อนและผูใ้หญ่ สามารถแสดงจุดยนื   

ในค่านิยม จริยธรรมของตนเอยา่งเปิดเผยและจริงใจ ขณะเดียวกนัก็รับฟังเหตุผลของผูอื้&น              

ที&แตกต่างจากตนอยา่งตั$งใจ 

 4. การจัดการเรียนรู้เป็นบรรยากาศของการส่งเสริมการคิดขั$นสูงในประเด็นหัวข้อ          

ที&ลึกซึ$ ง ทา้ทาย นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้รับการประเมิน       

ที& เน้นการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ทุกมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา                  

และวฒันธรรม มีการจดัเตรียมโครงงานที&สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มเป็นจริงของสังคมที&ให้นกัเรียน

ไดน้าํสิ&งที&เรียนไปใชไ้ดจ้ริงในการดาํเนินชีวติ 



 
 

14

 เป้าหมาย 
 กลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี เ ป้าหมายที&สําคัญ                  
คือ ให้นกัเรียนเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย      
อันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเ ป็นประมุข การที& จะบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวนั$ นจํา เ ป็น                       
ตอ้งมีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ ดงันี$   (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 9 - 10) 
 1. ความรู้ ความรู้ในกลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                   

มีการผสมผสานการศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์  

รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ปรัชญา และศาสนาเข้าด้วยกัน ไม่เพียงเท่านั$ น กลุ่มสาระการเรียนรู้               

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ยงัรวมถึงการศึกษาคุณลักษณะการเป็นคนดีของสังคม         

การเป็นพลเมืองที&มีส่วนร่วมในการศึกษา ความเป็นไปของโลก พหุวฒันธรรม กฎหมายศึกษา 

อาชีพศึกษา และประเด็นปัญหาร่วมสมัยต่าง ๆ นอกจากนี$ ยงัจะต้องบูรณาการสาระความรู้          

จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื&น ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยอีีกดว้ย 

 2. ทกัษะและกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม         

ที&จ ําเป็นสําหรับการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนให้เป็นผู ้รอบรู้มีบุคลิกภาพที& เหมาะสม            

และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้&นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ดงันี$  

  2.1 ทกัษะทางวิชาการ ไดแ้ก่ ทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิด ซึ& งนกัเรียน

ตอ้งนาํมาใช้ในการแสวงหาความรู้จดัการกบัความรู้ การนาํความรู้ไปใช้ในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

ประกอบดว้ย 

   2.1.1 การแสวงหาและจดัการกับข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ทักษะด้านนี$  กลุ่มสาระ               

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จะส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการอ่าน ศึกษา 

สืบคน้ขอ้มูล ความรู้ ใช้กระบวนการศึกษาค้นควา้ทางสังคมศาสตร์ การสืบคน้ความรู้  รวมทั$ง 

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และสื&ออิเล็กทรอนิกส์ 

   2.1.2 การคิดและนําเสนอแนวคิดต่าง ๆ ทักษะด้านนี$  กลุ่มสาระการเรียนรู้     

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จะส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิด การจดัระบบขอ้มูล 

การตีความ  วิเคราะห์ สรุป ประเมินและนาํเสนอขอ้มูล ความคิดเห็นต่าง ๆ โดยสื&อสารออกมา     

ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเขียน การพูดที&สื& อความหมายกับผูอื้&นบนพื$นฐานที&มีเหตุผล       

และหลกัการ เพื&อจะใช้สนับสนุนและประกอบการพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ของบุคคลและสังคม          

ไดอ้ยา่งฉลาดและมีประสิทธิภาพ 
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   2.1.3 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ   

วฒันธรรม จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ที& เป็นความคิดรวบยอดและหลักการ            

ไดส้ามารถอธิบายความสัมพนัธ์และความเป็นเหตุเป็นผลของเรื&องราวต่าง ๆ ได ้สามารถคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ศึกษาค้นควา้ เพื&อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที&จะมีส่วนช่วยให้นักเรียน      

เกิดความเขา้ใจในเรื&องราวต่าง ๆ ของบุคคลและสังคมที&เราดาํรงชีวิตอยู ่และนาํไปสู่การนาํความรู้

ไปใชใ้นการวางแผนแกปั้ญหา ตดัสินใจและการดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  2.2 ทกัษะทางสังคม ได้แก่ การร่วมมือและการมีส่วนร่วมในสังคม การดูแลรักษา                    

การเอาใจใส่ให้บริการ การมีส่วนร่วมในสังคม ทกัษะและกระบวนการกลุ่ม พฒันาความเป็นผูน้าํ                 

ผูต้ามในการทาํงานกลุ่ม เห็นคุณค่า เคารพตนเองและผูอื้&น ยอมรับในความคลา้ยคลึง และความแตกต่าง

ของตนและของผูอื้&น เคารพในทรัพยสิ์นและสิทธิของผูอื้&น เคารพในกฎ กติกาของกฎหมาย  เคารพ

ในความเป็นมนุษยชาติ และสรรพสิ&งที&มีชีวติทั$งหลาย 

 3. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

จะช่วยพฒันาทักษะเกี&ยวกับเจตคติ จริยธรรม และค่านิยม โดยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้        

และทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นักเรียนจะได้รับการพฒันาเกี&ยวกับความเป็นสมาชิกที&ดี           

ในสังคมประชาธิปไตย เช่น การรู้จกัตนเอง พึ&งตนเอง ซื&อสัตยสุ์จริต มีวินัย กตญัKู รักเกียรติภูมิ

ของตน เคารพเหตุผล มีความยุติธรรม ห่วงใยในสวสัดิภาพของผูอื้&น ยอมรับความแตกต่าง         

ขจดัขอ้ขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ ยดึมั&นในความยุติธรรม ความเสมอภาคและเสรีภาพ มีนิสัยในการเป็นผูผ้ลิต

และผูบ้ริโภคที&ดี เห็นคุณค่าของการทาํงาน การทาํงานเป็นกลุ่ม การเคารพสิทธิของผูอื้&น เสียสละ        

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความผูกพนักับกลุ่ม รักท้องถิ&น รักประเทศชาติ เทิดทูนสถาบัน       

พระมหากษตัริย ์ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า อนุรักษ ์พฒันาศิลปวฒันธรรม และสิ&งแวดลอ้ม 

และศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที&  1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.1  รู และเข าใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนา  ที&ตนนับถือและศาสนาอื&น มีศรัทธาที&ถูกต อง ยึดมั&น และปฏิบัติตามหลักธรรม            

เพื&ออยูร่่วมกนัอย างสันติสุข 

 มาตรฐาน ส 1.2  เข าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป นศาสนิกชนที&ดี และธํารงรักษา       

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที&ตนนบัถือ 
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 สาระที& 2  หน าที&พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
 มาตรฐาน ส 2.1  เข าใจและปฏิบติัตนตามหน าที&ของการเป นพลเมืองดี มีค านิยมที&ดีงาม 
และธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยู ร วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก       
อย างสันติสุข     
 มาตรฐาน ส 2.2  เข าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป จจุบนั ยึดมั&น ศรัทธา      
และธาํรงรักษาไว ซึ& งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ทรงเป นประมุข 
 สาระที& 3  เศรษฐศาสตร  
 มาตรฐาน ส 3.1  เข าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค                   
การใช ทรัพยากรที&มีอย ูจาํกดัได อย างมีประสิทธิภาพและคุ มค า รวมทั$งเข าใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื&อการดาํรงชีวติอย างมีดุลยภาพ  
 มาตรฐาน ส 3.2  เข าใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต าง ๆ ความสัมพนัธ ทางเศรษฐกิจ 
และความจาํเป นของการร วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 สาระที& 4  ประวติัศาสตร  
 มาตรฐาน ส 4.1  เข าใจความหมาย ความสําคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร  
สามารถใช วธีิการทางประวติัศาสตร มาวเิคราะห เหตุการณ ต าง ๆ อย างเป นระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2  เข าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป จจุบันในด าน         
ความสัมพนัธ และการเปลี&ยนแปลงของเหตุการณ อย างต อเนื&อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวเิคราะห ผลกระทบที&เกิดขึ$น 
 มาตรฐาน ส 4.3  เข าใจความเป นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิป ญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธาํรงความเป นไทย 
 สาระที& 5  ภูมิศาสตร                                                          
 มาตรฐาน ส 5.1  เข าใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ ของสรรพสิ&ง     
ซึ& งมีผลต อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใช แผนที&และเครื&องมือทางภูมิศาสตร ในการค นหา         
วเิคราะห  สรุป และใช ข อมูลภูมิสารสนเทศอย างมีประสิทธิภาพ                                                                                                   
 มาตรฐาน ส 5.2  เข าใจปฏิสัมพนัธ ระหว างมนุษย กบัสภาพแวดล อมทางกายภาพที&ก อให 
เกิดการสร างสรรค วฒันธรรม มีจิตสํานึก และมีส วนร วมในการอนุรักษ  ทรัพยากรและสิ&งแวดล อม 
เพื&อการพฒันาที&ย ั&งยนื 
 คุณภาพของนักเรียน 
 นกัเรียนจบชั$นประถมศึกษาปีที& 3 จะตอ้งมีความรู้  ดงันี$  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 11) 
 1. ได เรียนรู เรื&องเกี&ยวกบัตนเองและผูที้&อยู่รอบขา้ง  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ&น    
ที&อยูอ่าศยั  และเชื&องโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกวา้ง 
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 2. ผูเ้รียนได ไดรั้บการพฒันาใหมี้ทกัษะกระบวนการ  และมีขอ้มูลที&จาํเป็นต่อการพฒันา
ให้เป็นผู ้มี คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที&ตนนับถือ                  
มีความเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกันและการทาํงานกับผูอื้&น  มีส่วนร่วม         
ในกิจกรรมของหอ้งเรียน  และไดฝึ้กหดัในการตดัสินใจ 
 3. ได ศึกษาเรื&องราวเกี&ยวกบัตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลกัษณะการบูรณาการ  
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจแนวคิดเกี&ยวกบัปัจจุบนัและอดีต  มีความรู้พื$นฐานทางเศรษฐกิจไดข้อ้คิดเกี&ยวกบั
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค รู้จกัการออมขั$นตน้และวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ไดรั้บการพฒันาแนวคิดพื$นฐานเกี&ยวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที&พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิปัญญา เพื&อเป็นพื$นฐานในการทาํความเขา้ใจในขั$นที&สูงต่อไป 
 สื�อการเรียนรู้ 
 การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั$นพื$นฐานและหลกัสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริม
ให้นักเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื&องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั$ง      
มีความยืดหยุ่น สนองความตอ้งการของนกัเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นกัเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที& และเรียนรู้ได้จากสื&อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท     
รวมทั$งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที&มีอยู่ในทอ้งถิ&น ชุมชน และแหล่งอื&น ๆ เน้นสื&อที&นกัเรียน
และผูส้อนใชศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียน ผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาสื&อการเรียนรู้
ขึ$นเองหรือนาํสื&อต่าง ๆ ที&มีอยูร่อบตวั และในระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนรู้ โดยใชว้ิจารณญาณ
ในการเลือกใชสื้&อและแหล่งความรู้โดยเฉพาะหนงัสือเรียน ควรมีเนื$อหาสาระครอบคลุมตลอดช่วงชั$น 
สื& อสิ& งพิมพ์ควรจัดให้มีอย่างเพียงพอ ทั$ งนี$ ควรให้นักเรียนสามารถยืมได้จากห้องสมุดของ         
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 16)   
 ลักษณะของสื& อการเรียนรู้ที&จะนํามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลาย              
ทั$งสื&อธรรมชาติ สื&อสิ&งพิมพ ์สื&อเทคโนโลยี และสื&ออื&น ๆ ซึ& งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่ง
มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขา้ใจไดง่้าย และรวดเร็วขึ$น รวมทั$งกระตุน้ให้นกัเรียนรู้จกั
วธีิการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง ลึกซึ$ งและต่อเนื&องตลอดเวลาเพื&อให้การใชสื้&อ
การเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจดัการเรียนรู้ และพฒันานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 17)   

 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที&ให้ผูส้อนใชพ้ฒันาคุณภาพนกัเรียน  
เพราะจะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศที&แสดงพฒันาการความกา้วหนา้ และความสําเร็จทางการเรียน
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ของนกัเรียน รวมทั$งขอ้มูลที&จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้            
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 18)   
 สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผดิชอบการจดัการศึกษาจะตอ้งจดัทาํหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติั
ในการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื&อให้บุคลากรที&เกี&ยวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติั   
ร่วมกนั และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั สถานศึกษาตอ้งมีผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจากการวดั
และประเมินทั$งในระดบัชั$นเรียน ระดบัสถานศึกษา และระดบัชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก 
เพื&อใช้เป็นขอ้มูลสร้างความมั&นใจเกี&ยวกบัคุณภาพของนกัเรียนแก่ผูเ้กี&ยวขอ้งทั$งภายในและภายนอก
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 19)  
  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั$ ง 8 กลุ่ม      
สาระตามหลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั$น ภารกิจที&สถานศึกษาจะต้องดาํเนินการ ดังนี$
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ก : 23) 
 1. กําหนดผลการเรียนรู้ที&คาดหวงัรายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากมาตรฐาน              
การเรียนรู้ช่วงชั$นของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. กาํหนดเกณฑส์าํหรับตดัสินการประเมินการผา่นผลการเรียนรู้ที&คาดหวงัรายขอ้ 
 3. กาํหนดเกณฑก์ารประเมินใหร้ะดบัผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
 4. ประเมินผลการเรียนระหวา่งเรียน ซึ& งเป็นการประเมินผลระดบัหอ้งเรียน 
 5. ประเมินตดัสินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายภาค 
 6. ประเมินสรุปผลการเรียนสาระการเรียนรู้ผา่นช่วงชั$น 
 การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 เป็นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เกี&ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                   
เพื&อแกปั้ญหาหรือสร้างค่านิยมอนัดีให้แก่นักเรียนตามจุดเน้นของหลกัสูตรภารกิจที&สถานศึกษา    
จะตอ้งดาํเนินการ ดงันี$  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ก : 24) 
 1. กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์กี&ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามหลกัสูตร
แกนกลาง 
 2. กาํหนดเกณฑส์าํหรับตดัสินการผา่นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ต่ละประการ 
 3. กาํหนดแนวทางและวธีิการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 
 4. ดาํเนินการประเมินการแสดงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวทาง 
และวธีิการที&สถานศึกษากาํหนด  
 5. ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ายภาค 
 6. ประเมินตดัสินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ์า่นช่วงชั$น 
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 สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
มุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม การเปลี&ยนแปลง
ตามยุคสมยั กาลเวลา ตามเหตุป จจยัต าง ๆ ทาํให เกิดความเข าใจในตนเอง และผ ูอื&น มีความอดทน 
อดกลั$น ยอมรับในความแตกต าง สามารถนาํความรู ไปปรับใช ในการดาํเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ 
 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 แนวการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเ รียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั$ นพื$ นฐานยึดหลักว่านักเ รียนทุกคน                        
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความสําคัญที&สุด ซึ& งครูผูส้อน      
และผูจ้ดัการศึกษาจะตอ้งเปลี&ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผูชี้$นาํ ผูถ่้ายทอดความรู้เป็นผูช่้วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนในการแสวงหาความรู้จากสื&อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ขอ้มูล                       
ที&ถูกตอ้งแก่นกัเรียน เพื&อนาํขอ้มูลเหล่านั$นไปใชส้ร้างสรรคค์วามรู้ของตน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2553 ข : 14)   
 การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที&หลากหลาย  ครูตอ้งคาํนึงถึง
พฒันาการทางดา้นร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความสามารถของนกัเรียน
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื&อง ดงันั$นการจดัการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั$น ควรใช้รูปแบบหรือวิธีการ        
ที&หลากหลาย เนน้การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง การเรียนรู้ดว้ยตนเองการเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้
จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ& ง       
ของกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั$งนี$ตอ้งพยายามนาํกระบวนการจดัการกระบวนการ
อนุรักษ์และพฒันาสิ&งแวดลอ้ม กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสอดแทรก    
ในการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื$อหาและกระบวนการต่าง ๆ ขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ซึ& งการเรียนรู้ในลกัษณะองคร์วม การบูรณาการ เป็นการกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกนั ยึดนกัเรียน
เป็นสําคญัโดยนาํกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกนัหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการ
ในการจดัการเรียนรู้ ซึ& งจดัได้หลายลกัษณะ เช่น การบูรณาการแบบครูคนเดียว การบูรณาการ     
แบบคู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการหรือการบูรณาการ แบบโครงงาน เป็นต้น      
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 15) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู ้เ รียนมีความรู้         
ความเข้าใจการดํารงชีวิตของมนุษย์ ทั$ งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม            
การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรที&มีอยูอ่ยา่งจาํกดั เขา้ใจถึงการพฒันาเปลี&ยนแปลง
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ตามยุคสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่าง  ๆ   เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอื้&นมีความอดทน อดกลั$น 
ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต                  
มีความรับผิดชอบ มีความรู้ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมที&เหมาะสม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ          
และสังคมโลก โดยไดก้าํหนดสาระต่าง ๆ ไวด้งันี$  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2553 ข : 1 - 2) 
 สาระที& 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 แนวคิดพื$นฐานเกี&ยวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที&ตนนับถือ การนาํหลักธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการพฒันาตนเอง และการอยู ร วมกัน                   

อย างสันติสุข เป นผ ูกระทาํความดี มีค านิยมที&ดีงาม พฒันาตนเองอย ูเสมอ รวมทั$งบาํเพญ็ประโยชน์ 

ต อสังคมและส วนรวม 

 สาระที& 2  หนา้ที&พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสังคม 

 ระบบการเมืองการปกครองในสังคมป จจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตย           

อนัมีพระมหากษตัริย ทรงเป นประมุข ลกัษณะและความสําคญั การเป นพลเมืองดี ความแตกต าง        

และความหลากหลายทางวฒันธรรม ค านิยม ความเชื&อ ปลูกฝ งค านิยมด านประชาธิปไตย             

อันมีพระมหากษัตริย ทรงเป นประมุข สิทธิ หน าที&  เสรีภาพการดําเนินชีวิตอย างสันติสุข                

ในสังคมไทยและสังคมโลก 

 สาระที& 3  เศรษฐศาสตร์ 

 การผลิต การแจกจ าย และการบริโภคสินค าและบริการ การบริหารจดัการทรัพยากร              

ที&มีอย ูอย างจาํกดัอย างมีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวิตอย างมีดุลยภาพ และการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช ในชีวติประจาํวนั 

 สาระที& 4  ประวติัศาสตร์ 

 เวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร  วิธีการทางประวติัศาสตร พฒันาการของมนุษยชาติ

จากอดีตถึงป จจุบนั ความสัมพนัธ และเปลี&ยนแปลงของเหตุการณ ต าง ๆ ผลกระทบที&เกิดจากเหตุการณ 

สาํคญัในอดีต บุคคลสาํคญัที&มีอิทธิพลต อการเปลี&ยนแปลงต าง ๆ ในอดีต ความเป นมาของชาติไทย 

วฒันธรรมและภูมิป ญญาไทย แหล งอารยธรรมที&สาํคญัของโลก     

 สาระที& 5  ภูมิศาสตร์ 

 ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล งทรัพยากร และภูมิอากาศ          

ของประเทศไทย และภูมิภาคต าง ๆ ของโลก การใช แผนที&และเครื&องมือทางภูมิศาสตร ความสัมพนัธ กนั

ของสิ&งต าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ ของมนุษย กบัสภาพแวดล อมทางธรรมชาติ และ    

สิ&งที&มนุษย สร างขึ$น การนาํเสนอข อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ สิ&งแวดล อมเพื&อการพฒันาที&ย ั&งยนื 
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 สรุปได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระที& 1 ศาสนา      

ศีลธรรม จริยธรรม สาระนี$ เป็นสาระหลกัที&เป็นความคิดเกี&ยวขอ้งกบัศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 

ปรัชญา ประวติัศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ที&มุ่งศึกษาความประพฤติของพลเมืองและ         

การยกระดับภาวะทางจิต ซึ& งผูเ้รียนต้องมีความรู้ประสบการณ์และทักษะเกี&ยวกับ จริยธรรม          

คุณธรรมมาพฒันาตนเองและสังคม ทาํใหส้ามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

บทเรียนสําเร็จรูป 

 ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป    
 บทเรียนสาํเร็จรูปนั$นไดมี้นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ ดงันี$  

 สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 35) ได้กล่าวว่า บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียน

สาํเร็จรูป วา่เป็นบทเรียนที&นาํเนื$อหาสาระที&จะให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาแบ่งเป็นหน่วยยอ่ยหลาย ๆ กรอบ 

(Frames) เพื&อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ในแต่ละกรอบจะมีเนื$อหาคาํอธิบายและคาํถามที&เรียบเรียงไว ้   

ต่อเนื&องกนัจากง่ายไปหายาก 

 สานิตย ์ กายาผาด (2547 : 2) ไดก้ล่าววา่ บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที&เหมือนกบั

จาํลองสถานการณ์การเรียนกบัการสอนมาไวใ้นรูปของวสัดุหรือสิ& งพิมพ์ ซึ& งทาํหน้าที&เหมือนครู 

โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนทํากิจกรรมร่วมบทเรียน เพื&อให้เกิดการเรียนรู้ขึ$ นมาด้วยตนเอง          

เพราะมีการเสริมแรงให้ผูเ้รียนไดรั้บทราบทนัทีวา่ กิจกรรมที&ผูเ้รียนทาํนั$นถูกหรือผิดเป็นบทเรียน           

ที&ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและกา้วไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2547 : 53) ได้กล่าวว่า บทเรียนสําเร็จรูปว่าเป็นบทเรียน              

ที&สร้างขึ$น โดยกาํหนดเนื$อหา วตัถุประสงค์ที&ตอ้งการ วิธีการ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ไวล่้วงหน้า       

ผู ้เ รียนสามารถศึกษาค้นคว้าและประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตามขั$นตอนที&กําหนดไว ้           

และมีแรงเสริมแก่ผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ จึงถือว่าเป็นบทเรียนที&ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง       

และเป็นไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

 ถวลัย ์ มาศจรัส (2548 : 17)  ได้กล่าวว่า บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที&ผูส้อน         

จดัทาํขึ$ นเพื&อใช้เป็นเครื& องมือในการจดักิจกรรมในการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้               

ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที&กาํหนดไวใ้นบทเรียนแต่ละบทเรียนดว้ยตนเอง โดยเริ&มจากเนื$อหาสาระ

ง่าย ๆ ไปสู่เนื$อหาที&ยากขึ$นเป็นลาํดับ เป็นบทเรียนที&สร้างขึ$น โดยกาํหนดเนื$อหาวตัถุประสงค ์      

วิธีการ  และสื&อการเรียนการสอนไวล่้วงหน้า ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้และประเมินการเรียน 

ดว้ยตนเองตามขั$นตอนที&กาํหนดไว ้
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 ฉวีลกัษณ์  บุณยะกาญจน (2551 : 21) ไดก้ล่าววา่ บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง บทเรียน       
ที&ลาํดับเนื$อหาจากง่ายไปยากนําเสนอในรูปแบบของกรอบ ซึ& งจะมีคาํถามและเฉลยไว ้เพื&อให ้       
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสามารถของนักเรียนโดยนักเรียนต้องมี    
ความซื&อสัตยใ์นการเรียนจึงจะบรรลุจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 
 ทิศนา  แขมมณี (2552 : 16) ไดก้ล่าววา่  บทเรียนสําเร็จรูป  หมายถึง สื&อการจดัการเรียนรู้
ที&สร้างขึ$น โดยกาํหนดเนื$อหา วตัถุประสงค์วิธีการตลอดจน อุปกรณ์การสอนที&นกัเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดว้ยตนเองโดยแบ่งเนื$อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ โดยลาํดบัเนื$อหาจากง่าย    
ไปหายาก แต่ละกรอบมีคาํถามและคาํตอบเพื&อใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 4) ไดก้ล่าววา่ บทเรียนสาํเร็จรูป หมายถึง สื&อการเรียนรู้ที&เนน้ให้
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยเรียงลาํดบัเนื$อหาจากง่ายไปยาก ซึ& งบทเรียนสําเร็จรูปนี$                  
มีแบบทดสอบวดัความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียนทั$งก่อนเรียนและหลงัเรียนทาํให้ทราบความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 3) ไดก้ล่าววา่ บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที&สร้างขึ$นให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจดัเป็นกรอบที&เรียงลาํดับเนื$อหาจากง่ายไปหายาก แต่ละกรอบ         
มีคาํอธิบาย คาํถาม และเฉลยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 สรุปไดว้า่ บทเรียนสาํเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที&ครูจดัทาํขึ$นเพื&อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
โดยบทเรียนสําเร็จรูปจะนาํเสนอเนื$อหาบทเรียนทีละน้อยจากง่ายไปหายาก โดยเสนอเป็นกรอบ
หรือแฟรม ในแต่ละกรอบหรือแฟรมจะมีคาํถามและคาํเฉลยอยู่ โดยคาํถามจะเป็นคาํถามที&ง่าย     
ไปหายากและนกัเรียนสามารถประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัเรียนไดท้นัที เพื&อเป็นการเสริมแรง
ใหผู้เ้รียนมีความตั$งใจที&จะศึกษาบทเรียนต่อไป 
 ลกัษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป 
 สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 35) ไดก้ล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบและลกัษณะของ
บทเรียนสาํเร็จรูปที&สาํคญั ดงันี$  
 1. กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที&สามารถวดัได ้
 2. เนื$อหาหรือเรื& องที&อยากให้เรียนรู้ แบ่งเป็นหน่วยย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ  การเรียง      
ความสั$นยาวของแต่ละกรอบแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม 
 3. จดัเรียงลําดับกรอบบทเรียนให้ต่อเนื&องกัน เริ& มจากง่ายไปหายาก และเหมาะสม        
กบัความสามารถของผูเ้รียน มีการทบทวนใหผู้เ้รียนทดสอบการเรียนรู้ของตนเองตลอดเวลา 
 4. ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้เนื$อหาและทกัษะจากกิจกรรมต่าง ๆ ที&กาํหนดไว ้ในกรอบ 
 5. เป็นการเรียนรู้ที&ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากผลการทดสอบทนัทีโดยสามารถตรวจสอบ   
คาํตอบจากคาํเฉลยดว้ยตนเองซึ& งในบา้งขอ้อาจมีคาํอธิบายเพิ&มเติมใหด้ว้ย 
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 6. มีการเสริมแรงผูเ้รียนในขั$นตอนสาํคญัเป็นระยะ เช่นคาํชมจากการที&ผูเ้รียนรู้วา่ตนเอง
ทาํไดถู้กตอ้งแลว้ 
 7. ไม่จาํกดัเวลาเรียน ผูเ้รียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล 
 8. มีการวดัประเมินผลแน่นอน ซึ& งมีการทดสอบก่อนเรียน ทดสอบระหว่างเรียน และ
ทดสอบหลงัเรียน เพื&อวดัความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 8) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะสาํคญัของการจดัการเรียนรู โดยใชบ้ทเรียน
สาํเร็จรูป มีดงันี$  
 1. กาํหนดจุดประสงค เชิงพฤติกรรมที&สามารถวดัได   
 2. เนื$อหาหรือเรื&องที&จะให เรียนรู  แบ งเป นหน วยย อย ๆ เรียกว า กรอบการเรียนความสั$นยาว
ของแต ละกรอบแตกต างกนัไปตามความเหมาะสม  
 3. จดัเรียงลาํดับกรอบการเรียนให ต อเนื&องกัน เริ& มจากง ายไปหายาก และเหมาะสม           
กบัความสามารถของผ ูเรียน มีการทบทวนให ผ ูเรียนทดสอบการเรียนรู ของตนเองตลอดเวลา  
 4. ผ ูเรียนมีโอกาสเรียนรู เนื$อหา และทกัษะจากกิจกรรมต าง ๆ ที&กาํหนดไว ในกรอบ  
 5. เป นการเรียนรู ที&ให ข อมูลย อนกลบั จากผลการทดสอบทนัที โดยสามารถตรวจสอบ
คาํตอบ จากคาํเฉลยด วยตนเอง ซึ& งในบางข ออาจมีคาํอธิบายเพิ&มเติมให ด วย  
 6. มีการเสริมแรง แก ผู เรียนในขั$นตอนสําคญัเป นระยะ เช น คาํชม จากการที&ผ ูเรียนรู้ว า 
ตนเองทาํได ถูกต องแล ว  
 7. ไม จาํกัดเวลาเรียน ผู เรียนสามารถใช เวลาในการเรียนรู  ตามความสามารถของ           
แต่ละบุคคล  
 8. มีการวดัประเมินผลแน นอน ซึ& งมีทั$งการทดสอบย อยระหว างเรียน ทดสอบก อนเรียน
และทดสอบหลงัเรียน เพื&อวดัความก าวหน าในการเรียนรู  
 ธีรชัย  ปรูณโชติ (2552 :          56) ได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูปไวว้่า           
มีลกัษณะที&สาํคญั คือ 
 1. เนื$อหาวิชาถูกแบ่งออกเป็นขั$นตอนย่อยๆ เรียกว่า กรอบ (Frame) และกรอบเหล่านี$              
จะเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายากโดยมีขนาดแตกต่างกนั ตั$งแต่ประโยคหนึ&งจนถึงขอ้ความเป็นตอน ๆ 
เพื&อใหน้กัเรียนไดไ้ปทีละนอ้ยจากสิ&งที&รู้ แลว้ไปสู่ความรู้ใหม่ เป็นการเร้าความสนใจไปในตวั 
 2. ภายในกรอบแต่ละกรอบจะตอ้งให้นักเรียนมีการตอบสนอง เช่น ตอบคาํถามหรือ            
เติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ทาํให้นกัเรียนแต่ละคนเกิดความเขา้ใจในเนื$อหาที&ไดจ้ากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบทเรียน 
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 3. นกัเรียนที&ไดรั้บการเสริมแรงยอ้นกลบัทนัทีคือ จะไดรั้บทราบคาํตอบที&ถูกตอ้งทนัที          
ซึ& งทาํให้นักเรียนทราบว่าคาํตอบของตนถูกหรือผิด และสามารถแกไ้ขความเขา้ใจผิดของตนเอง           
ไดท้นัที 
 4. การจดัเรียงลาํดบัหน่วยยอ่ย ๆ ของบทเรียนต่อเนื&องกนัไปตามลาํดบัจากง่ายไปหายาก 
การนําเสนอเนื$อหาในแต่ละกรอบ ควรลําดับขั$นตอนเรื& องให้ชัดเจนเพื&อให้ง่ายต่อการเข้าใจ        
และทาํใหน้กัเรียนตอบสนองเรื&องนั$นโดยตรง 
 5. นกัเรียนปฏิบติัหรือตอบคาํถามแต่ละกรอบไปตามวธีิที&กาํหนดให ้
 6. นกัเรียนค่อย ๆ เรียนเพิ&มเติมขึ$นเรื&อย ๆ ทีละขั$น 
 7. นักเรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเอง โดยไม่จาํกดัเวลา การใช้เวลาศึกษาบทเรียนนั$น                  
ขึ$นอยูก่บัความสามารถของนกัเรียน 
 8. บทเรียนสําเร็จรูปได้ตั$งจุดมุ่งหมายเฉพาะไวแ้ลว้ มีผลทาํให้สามารถวดัไดว้่าบทเรียน
นั$น ๆ ไดบ้รรลุเป้าหมายหรือไม่ 
 9. บทเรียนสําเร็จรูป ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ต้องคาํนึงถึงนักเรียน เป็นเกณฑ ์      
จุดบกพร่องและปรับปรุงใหส้มบูรณ์ก่อนที&จะนาํไปใชจ้ริง 
 สรุปไดว้่า ลกัษณะสําคญัของบทเรียนสําเร็จรูปนั$นจะมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้  สาระสําคญั 
เนื$อหาหรือเรื&องที&จะให เรียนรู  แบ งเป นหน วยย อย ๆ เรียกว า กรอบ ความสั$ นยาวของแต ละกรอบ 
แตกต างกนัไปตามความเหมาะสม มีคาํถามและเฉลยคาํถามแต่ละกรอบและมีแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน 

 ประเภทบทเรียนสําเร็จรูป 
 ประเภทของบทเรียนสําเร็จรูป แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ (วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์.  2549 : 
139 - 140) 
 1. บทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear Programmed) เนื$อหาจะถูกจดัเรียงเป็นกรอบ 
(Frame) ตามลาํดบัจากง่ายไปหายาก ผูเ้รียนจะตอ้งเริ&มเรียนจากกรอบแรก และเรียงลาํดบัจนกระทั&ง
กรอบสุดทา้ยของบทเรียน จะขา้มกรอบใดกรอบหนึ&งไม่ไดสิ้&งที&เรียนจากกรอบแรกจะเป็นพื$นฐาน
ของกรอบถดั ๆ ไป  
 2. บทเรียนสําเร็จรูปแบบแยกกิ&งหรือสาขา (Branching Programmed) Noman  H. Crowdow 
เป็นผูพ้ฒันาจากสกินเนอร์ (Skinner) โดยบทเรียนจะไม่ดําเนินการตามลําดับ แต่จะจัดให้มีการ
เรียงลาํดบัเนื$อหายอ่ยโดยอาศยัคาํตอบของผูเ้รียนเป็นเกณฑ ์ถา้ผูเ้รียนตอบคาํถามของขอ้ความยอ่ย ๆ      
ที&เป็นหลกัของบทเรียนไดถู้กตอ้ง บทเรียนอาจจะมีคาํแนะนาํให้ผูเ้รียนปฏิบติัต่อไปโดยให้ขา้มกรอบนี$
ไปกรอบต่อไป แต่ถา้ผูเ้รียนตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งก็อาจจะมีขอ้ความยอ่ย ๆ เพิ&มเติมให้ศึกษาก่อน
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เพื&อเขา้ใจและกา้วต่อไป การเรียนจะไม่ดาํเนินตามลาํดบัขั$นจากกรอบแรกไปจนถึงกรอบสุดทา้ย 
แต่อาจจะยอ้นไปยอ้นมาในกรอบต่าง ๆ ทั$งนี$ ขึ$นอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียน 
 3. บทเรียนผสม (Combination Programmed) เป็นบทเรียนที&ให้โอกาสการตอบสนอง
ของผูเ้รียน โดยมีทั$งแบบเส้นตรงและแบบแตกกิ&งในเนื$อหาเดียวกนั 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 10) ไดก้ล่าวถึง ประเภทของบทเรียนสาํเร็จรูป ไวด้งันี$  
 1. บทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้ นตรง (Linear Program) ในการสร้างบทเรียนจะยึดหลกัการ   
แบ งเนื$ อหาเป็นขั$นตอนเล็ก ๆ ในแต่ ละกรอบ พร้ อมด้ วยคําถาม แต่ มีการให้ นักเรียนตอบ               
เป็ น 2 ลกัษณะ ดงันี$    
  1.1 แบบสร้างคาํตอบ (Constructs) ในช่องว่างที&ให้ไว ้ เป็นบทเรียนที&ให้ผูเ้รียน        
สร้างคาํตอบเอง  ซึ& งเป็นผลมาจากการศึกษาของสกินเนอร์ (Burrhus F. Skinner) เนื$อหาจะแบ่งเป็น 
ขั$นตอนเล็ก ๆ สั$น ๆ  โดยขนาดของกรอบจะตอ้งมีขนาดใหญ่ พอที&จะอธิบายเนื$อหาทั$งหมดนั$น ๆ 
เพื&อช่ วยให้ผูเ้รียนตอบคาํถามได ้ถูกต ้อง เป็นการช่วยมิให้ ตอบผิด ซึ& งจะทาํให้ เกิดการจดจาํไปนาน 
และถา้นกัเรียนตอบถูกก็จะทาํใหน้กัเรียนเกิดกาํลงัใจ เปรียบเสมือนเป็ นรางวลัที&พึงไดรั้บ 
  1.2 แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) เป็ นการสร้างบทเรียนตามหลกัการของเพรสซี& 
(Sydney L. Pressey) โดยเมื&อผูเ้รียนเลือกคาํตอบที&ถูกต ้องแล้ ว จะมีสิ& งเร าตวัถดัไปเสนอมาให้          
แต่ถา้ผูเ้รียนเลือกข ้อผิดก็ต ้องกลบัไปอ่ านและทาํความเข ้าใจเนื$อหาในกรอบเดิมอีกครั$ งหนึ& งแล ว   
จึงเลือกคาํตอบใหม่จนกว ่าจะถูกต ้อง  
 2. บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา (Branching Program) เป็ นแนวความคิดของโครเดอร์   
(Crowder) ซึ& งลักษณะของบทเรียนจะคล้ ายกนักบัแบบเลือกตอบของเพรสซี&แต มีข อแตกต่ าง         

ตรงที&วา่ตวัเลือกในแตต่ละตวัจะนาํผู ้เรียนไดไ้ปศึกษาในกรอบหรือหนา้อื&น ๆ ต่ อไป การเรียงลาํดบัขั$น

หรือกรอบจะไม่ เป็นไปตามลาํดบั โดยถ้ าผูเ้รียนตอบคาํถามของเนื$อหาในกรอบนั$นได ้อาจข ้าม 
กรอบบางกรอบไป เพื&อเรียนในกรอบของเนื$ อหาที&ก ําหนด แต่ ถ้าผู ้ เรียนตอบผิดก็จะได รับ           

การอธิบายเหตุผลหรือสาเหตุที&ผิด และอาจได รับบทเรียนเพิ&มเติมจากหน่วยย่ อย ดงันั$นผูเ้รียน       

จึงตอ้งทาํตามคาํแนะนาํในแต่ละกรอบอยา่งเคร่งครัด 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 7) ไดแ้บ่งบทเรียนสาํเร็จรูปออกเป็น 3 ประเภท ดงันี$  
 1. บทเรียนสําเร็จรูปแบบไม่แยกกรอบ เป็นบทเรียนที&เสนอเนื$อหาทีละน้อยตามลาํดบั
ขั$นตอน มีคาํถามและเฉลย หรือแนวในคาํตอบไวใ้ห้ตรวจสอบทนัที แต่ไม่เสนอเนื$อหาในลกัษณะ          

ของกรอบ แต่เสนอเนื$อหาเป็นลาํดบัต่อเนื&องกนั เช่นเดียวกบัการเขียนบทความหรือตาํราแตกต่างกนั  

เพียงแต่วา่บทเรียนประเภทนี$จะตอ้งมีคาํตอบหรือแนวคาํตอบไวใ้ห้นกัเรียนเพื&อเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั 
แก่นกัเรียนวา่คาํตอบของตนถูกหรือผดิ 
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 2. บทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear  Programming) เป็นบทเรียนแบบเส้นตรง        

ที&นําเสนอเนื$อหาทีละน้อยบรรจุลงในกรอบหรือเฟรมต่อเนื&องกันตามลําดับจากกรอบหนึ& ง           

ไปยงักรอบที&สอง จนถึงกรอบสุดทา้ยตามลาํดบัโดยเรียงลาํดบัเนื$อหาจากง่ายไปหายาก สิ&งที&เรียน

จากหน่วยย่อยหรือกรอบแรกจะเป็นพื$นฐานสําหรับกรอบถดัไป นกัเรียนจะตอ้งเรียนตามลาํดบั           

ทีละกรอบต่อเนื&องกนัไปตั$งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุดทา้ย โดยไม่ขา้มกรอบใดกรอบหนึ&งเลย 
 3. บทเรียนสําเร็จรูปแบบแตกกิ&งหรือสาขา (Branching Programming) เป็นวิธีการเขียน

บทเรียนแบบลําดับแตกต่างจากการเขียนแบบเส้นตรง การเขียนโปรแกรมแบบสาขา                      

มีการเรียงลาํดับข้อความย่อย โดยอาศยัคาํตอบของนักเรียนเป็นเกณฑ์ ถ้านักเรียนตอบคาํถาม        

ขอ้ความยอ่ยไดถู้กตอ้ง นกัเรียนจะไดรั้บคาํสั&งให้ขา้มไปหน่วยยอ่ยไดจ้าํนวนหนึ&งแต่ถา้ตอบไม่ถูกตอ้ง 

อาจจะไดรั้บคาํสั&งใหย้อ้นไปเรียนขอ้ความยอ่ยต่าง ๆ เพิ&มเติมก่อนที&จะกา้วหนา้ต่อไป 
 สรุปไดว้า่ บทเรียนสําเร็จรูปแบ่งไดส้ามประเภทคือ บทเรียนสําเร็จรูปแบบไม่แยกกรอบ  

บทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรง และบทเรียนสําเร็จรูปแบบแตกกิ&งหรือสาขา แต่ละประเภท             

มีลักษณะแตกต่างกนัขึ$ นอยู่กับผูเ้ลือกใช้ ซึ& งในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปในครั$ งนี$ ได้เลือกใช้

ประเภทบทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรงที&มีลกัษณะการนาํเสนอเนื$อหาทีละน้อยบรรจุลงในกรอบ

หรือเฟรมต่อเนื&องกนัตามลาํดบัจากกรอบหนึ& งไปยงักรอบที&สอง จนถึงกรอบสุดทา้ยตามลาํดับ   

โดยเรียงลาํดับเนื$อหาจากง่ายไปหายาก สิ& งที&เรียนจากหน่วยย่อยหรือกรอบแรกจะเป็นพื$นฐาน

สําหรับกรอบถัดไป นักเรียนจะต้องเรียนตามลาํดับทีละกรอบต่อเนื&องกันไปตั$งแต่กรอบแรก        

จนถึงกรอบสุดทา้ย โดยไม่ขา้มกรอบใดกรอบหนึ&งเลย 
 หลกัจิตวทิยาของบทเรียนสําเร็จรูป 
 หลักจิตวิทยาที&นํามาเป็นพื$นฐานของการเรียนการสอนกับบทเรียนสําเร็จรูปนั$ น                     

มีผูก้ล่าวถึงทฤษฎีทางจิตวทิยาที&เป็นพื$นฐานของบทเรียนสาํเร็จรูป ดงันี$  

 ถวลัย ์ มาศจรัส และคณะ (2546 :18 - 19) ไดก้ล่าววา่ นวตักรรมบทเรียนสําเร็จรูปเกิดขึ$น

จากแนวคิดทฤษฎีจิตวทิยา 2 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 

 1. ทฤษฎีสัมพนัธ์เชื&อมโยงของธอร์นไดค ์(S - R Bond Theory) ซึ& งเนน้และให้ความสําคญั  

ในเรื&องความสัมพนัธ์ระหวา่งสิ&งเร้ากบัการตอบสนอง (Response)  

  ธอร์นไดค์ (Thorndike) เป็นนกัการศึกษาและจิตวิทยา  ชาวอเมริกาไดศึ้กษาคน้ควา้

เรื&องการเรียนรู้โดยอาศยัวิธีการวิทยาศาสตร์ จนคน้พบและสรุปเป็นทฤษฎีสัมพนัธ์เชื&อมโยงที&เป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ& งเร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response) นํามาใช้เป็นพื$นฐาน       

ของการจดับทเรียนสาํเร็จรูปนั$น ธอร์นไดคก์ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ที&สาํคญัไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 
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  1.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎแห่งความพร้อมเป็นความสําคญั   

ของการตั$งใจและจูงใจการเรียนรู้ เช่น การเตรียมตวัผูเ้รียน การเตรียมบทเรียน ซึ& งมนุษยจ์ะทาํงาน
ได้ดีเมื&อมีความพร้อมเรื& องของความพร้อม ถ้าผูเ้รียนมีความพร้อมที&จะเรียนรู้ เมื&อเขาได้เรียนรู้      

จะมีความพึงพอใจ สุขใจ ตรงกนัขา้ม ถา้ไม่มีความพร้อม แต่ถูกแรงกดดนัให้ตอ้งมีความพร้อม      
ก็จะเกิดความไม่พอใจความพร้อมทาํให้การเรียนรู้มีความสุขและเกิดผลสัมฤทธิo ความไม่พร้อม    

ทาํใหก้ารเรียนรู้ไปดว้ยความทุกขแ์ละผลสัมฤทธิo ลม้เหลว 

  1.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) กฎแห่งการฝึกหัด ไดแ้ก่ การกระทาํซํ$ า      
ทาํบ่อย ๆ ซึ& งจะก่อให้เกิดทกัษะความชํานาญการ การฝึกปฏิบติัซํ$ า ๆ จะทาํให้เกิดการเรียนรู้       

และเกิดทกัษะที&แม่นยาํ ชดัเจน และมีทกัษะคล่องแคล่ว 

  1.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) กฎแห่งผลหรือผลลัพธ์ที&ได้ ได้แก่ รางวลั หรือ    
ความสมหวงัจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีกาํลงัใจเรียนมากขึ$น เป็นกฎที&เกี&ยวกบัการเชื&อมโยงระหวา่ง

สิ&งเร้ากบัการตอบสนองที&สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูเ้รียน ซึ& งได้มาจากการเสริมแรง เช่น การที&     
ผูเ้รียนตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง จะทาํให้รู้สึกภาคภูมิใจ กระตือรือร้นที&จะศึกษาเนื$อหาสาระอื&น ๆ ต่อไป 

หรือการไดรั้บรางวลัจากการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ก็เป็นแรงเสริมที&สาํคญัใหผู้เ้รียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 2. ทฤษฎีของสกินเนอร์ (B. F. Skinner) สกินเนอร์ แห่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด สนใจศึกษา
เรื&องราวพฤติกรรมของมนุษย ์โดยอาศยัพื$นฐานทางธรรมชาติและลกัษณะของมนุษยเ์สริมต่อจาก

ทฤษฎี S-R ของธอร์นไดค์ไว้ 3 เ รื& องด้วยกันได้แก่  เ งื& อนไขของการตอบสนอง (Operant  
Conditioning) การเสริมแรง (Reinforcement) และความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences)  

นาํมาใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปที&สาํคญั  3 ประการ ไดแ้ก่ 

  2.1 เงื&อนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) ได้แก่พฤติกรรมของมนุษย ์          
ที&แสดงออกจะเกิดขึ$นบ่อยแค่ไหนนั$น ขึ$นอยูก่บัการตอบสนองอตัราการแสดงออกของพฤติกรรม 

  2.2 การเสริมแรง (Reinforcement) ได้แก่ สิ& งเร้าที&ท ําให้อัตราการแสดงออกของ    

พฤติกรรมเปลี&ยนแปลงไปในทางที&ต้องการ และตดัหรือกาํจดัพฤติกรรมบางอย่างออกไปได ้        
ซึ& งจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นที&จะศึกษาเรียนรู้ดว้ยความเตม็ใจ 

  2.3 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) เป็นการเปิดโอกาสให ้      
ผูเ้รียนได้เรียนรู้ได้เร็ว สามารถนําเวลาที&เหลือนาํไปทาํกิจกรรมอื&นโดยไม่ตอ้งรอผูเ้รียนรู้ได้ช้า                       

ในขณะเดียวกนัผูเ้รียนรู้ไดช้า้ก็สามารถจะเรียนรู้เรื&องต่าง ๆ จากบทเรียนสําเร็จรูปไดค้ามศกัยภาพ

ของตนเอง โดยไม่ถูกบีบคั$นวา่จะตอ้งเรียนจบเนื$อหาสาระที&ผูส้อนกาํหนดพร้อมกบัผูเ้รียนที&เรียนรู้
ไดเ้ร็ว โดยที&ตนเอง “ไม่เกิดการเรียนรู้”  อยา่งแทจ้ริง 
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 กุศยา  แสงเดช  (2552 : 13)   ไดก้ล่าววา่ นกัจิตวิทยาที&มีบทบาทสําคญัต่อการสอนโดยใช้
บทเรียนสาํเร็จรูปคือ สกินเนอร์ (Skinner) ซึ& งมีหลกัการสาํคญั ดงันี$  
 1. เงื&อนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) พฤติกรรมที&แสดงส่วนมากของมนุษย์
ประกอบดว้ย การตอบสนองที&แสดงออกมา พฤติกรรมเหล่านี$ จะเกิดขึ$นบ่อยเป็นความถี&ที&เรียกว่า  
อตัราการตอบสนองหรืออตัราการแสดงออกของพฤติกรรมการเรียนรู้จาํเป็นต่อการทาํให้เกิด     
การเปลี&ยนแปลงการตอบสนองและการเปลี&ยนแปลงจะเกิดขึ$นไดเ้พราะมีการเสริมแรง 
 2. การเสริมแรง (Reinforcement)  เมื&อสิ& งมีชีวิตมีการเปลี&ยนแปลง ผูฝึ้กสามารถให ้      
สิ&งเร้าใหม่ ซึ& งอาจทาํใหอ้ตัราการตอบสนองเปลี&ยนแปลงหรือไม่เปลี&ยน ถา้สิ&งเร้านั$นสามารถทาํให้
อตัราการตอบสนองเปลี&ยนแปลง เราเรียกสิ&งนั$นวา่ ตวัเสริมแรง 
 3. การเสริมแรงทนัทีทนัใด (Immediate of Reinforcement)   สิ& งเร้าที&ดีตวัเสริมแรง      
จะตอ้งเกิดขึ$นทนัที หลงัจากมีการตอบสนองหรือไม่ไดค้าํตอบ 
 4. การยุติการตอบสนอง (Extinction) ถ้าตอบสนองนั$ นมีการเสริมแรงแล้ว และ                
มีการตอบสนองในอตัราที&สูง เราอาจลดอตัราการตอบสนองลงมาอยู่ในระดับเดิมของมนัได ้      
โดยไม่มีการเสริมแรงของการตอบสนองนั$น 
 5.  การคัดรูปพฤติกรรม  (Shaping)  พฤติกรรมการเรียนรู้บางอย่างที&ซับซ้อนมาก                
ประกอบดว้ย ขั$นตอนต่าง ๆ ต่อเนื&องกนัไป ซึ& งการเรียนรู้จะบรรลุผลไดดี้เพราะการทาํมาเป็นขั$น ๆ 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 8 - 9)  ไดก้ล่าวว่าหลกัการทางจิตวิทยาที&มีบทบาทสําคญั         
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป ไดแ้ก่  
 1. ทฤษฎีสัมพนัธ์เชื&อมโยงของธอร์นไดค์ (S-R Bond Theory) ซึ& งเน้นและให้

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ& งเร้ากับการตอบสนอง (Response) ธอร์นไดค์ (Thorndike) เป็นนัก
การศึกษา  และนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ศึกษาค้นคว้าเรื& องการเรียนรู้โดยอาศัยวิธีการ

วทิยาศาสตร์ จนคน้พบและสรุปเป็นทฤษฎีสัมพนัธ์เชื&อมโยงเป็นความสัมพนัธ์เชื&อมโยงระหวา่งสิ&ง
เร้า (Stimulus)                  กบัการตอบสนอง (Response)  
  1.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Leadiness) กฎแห่งความพร้อมเป็นความสําคญั      

ของการตั$งใจและจูงใจในการเรียนรู้ เช่น การเตรียมตวันกัเรียน การเตรียมบทเรียน มนุษยจ์ะทาํงาน
ไดดี้เมื&อมีความพร้อม เรื&องของความพร้อม ถา้นกัเรียนมีความพร้อมที&จะเรียนรู้  เมื&อเขาไดเ้รียนรู้   

ก็จะมีความพึงพอใจ สุขใจ ความพร้อมทาํใหก้ารเรียนรู้ มีความสุข และเกิดผลสัมฤทธิo ที&ดี  
  1.2 กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) กฎแห่งการฝึกหัด ไดแ้ก่ การกระทาํซํ$ า ๆ   
ทาํบ่อย ๆ ซึ& งจะก่อใหท้กัษะความชาํนาญ การฝึกปฏิบติัซํ$ า ๆ จะทาํให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทกัษะ

ที&แม่นยาํ ชดัเจน และมีทกัษะคล่องแคล่ว  
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  1.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) กฎแห่งผล หรือผลลพัธ์ที&ได้ ไดแ้ก่ รางวลั หรือ     
ความสมหวงั จะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีกาํลงัใจในการเรียนมากขึ$น เป็นกฎที&เกี&ยวกบัการเชื&อมโยง
ระหว่างสิ& งเร้ากบัการตอบสนองที&สร้างความพึงพอใจให้แก่นกัเรียน ซึ& งได้มาจากแรงเสริม เช่น   
การที&นกัเรียนตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง จะทาํให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ กระตือรือร้นที&จะศึกษา เนื$อหา
สาระอื&น ๆ  ต่อไปหรือการได้รับรางวลัจากการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ ก็เป็นแรงเสริมที&สําคญั         
ใหน้กัเรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
  1.4 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) เป็นความแตกต่างของ     
นักเรียนแต่ละคน แต่ทุกคนมีโอกาสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนจะช้าหรือเร็วขึ$นอยู่กับ    
ศกัยภาพ  และความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
 สรุปไดว้า่ บทเรียนสาํเร็จรูปไดใ้ชพ้ื$นฐานของหลกัจิตวทิยามาช่วยในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ ได้แก่ สกินเนอร์ (Skinner) ซึ& งมีหลกัการสําคญั คือ เงื&อนไขการตอบสนองการเสริมแรง               
การเสริมแรงทันทีทันใด การยุติและการคัดรูปพฤติกรรม และทฤษฎีสัมพันธ์ เชื& อมโยง       
ของธอร์นไดค ์(Thorndike) คือ กฎแห่งความพร้อม กฎแห่งการฝึกหดั กฎแห่งผลและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  
 ส่วนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 15)  ไดก้ล่าวถึง บทเรียนสําเร็จรูปประกอบดว้ยส่วนประกอบ   
ดงันี$  
 1. กรอบตั$งตน้ (Set Frame) คือ กรอบใดก็ตามที&มีอยู่ตอนหนึ& งให้นักเรียนสร้างการ   
ตอบสนองลงไป การตอบสนองจะเป็นอะไรนั$น นกัเรียนสามารถทาํไดจ้ากขอ้มูลในกรอบเดียวกนั 
โดยนกัเรียนไม่มีความจาํเป็นตอ้งมีความรู้สาํหรับใชต้อบมาก่อน 
 2. กรอบฝึกหัด (Practice Frame) เป็นกรอบที&นกัเรียนไดใ้ชฝึ้กหดัเกี&ยวกบัสิ&งที&ไดเ้รียน
มาแล้วจากกรอบตัวต้น หลักการสําคัญ จะต้องให้นักเรียนได้ฝึกหัดเฉพาะสิ& งที&เขาได้รับจาก     
กรอบตวัตน้เท่านั$น 
 3. กรอบรองส่งทา้ย (Sub Terminal Frame) เป็นกรอบที&ให้ความรู้ที&จาํเป็นแก่นกัเรียน   
เพื&อให้นกัเรียนสนองตอบในกรอบสรุปไดถู้กตอ้ง กรอบรองส่งทา้ยแรกควรจะมีความรู้อยู่ส่วนหนึ& ง         
ที&จะนาํไปใช้ในกรอบส่งทา้ยที&อยู่ถดัไป จะสะสมความรู้เพิ&มขึ$นเรื&อย ๆ จนกว่านกัเรียนบรรลุถึง
ความสามารถที&จะตอบสนองในกรอบส่งทา้ยได้อย่างถูกตอ้ง การสร้างบทเรียนสําเร็จรูป จึงมกั
สร้างกรอบส่งทา้ย หรือกรอบสรุปก่อนกรอบรองทา้ย 
 4. กรอบสรุปหรือกรอบส่งทา้ย (Terminal Frame) กรอบนี$ นักเรียนจะต้องรวบรวม      
ขอ้มูลที&ไดเ้รียนจากกรอบตน้ ๆ แลว้เขียนตอบสนองออกมาเอง นกัเรียนจะพบวา่มีการชี$ ช่องไวบ้า้ง
หรือไม่มีเลย 
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 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 10)  ไดก้ล่าวถึง ส่วนสําคญัของบทเรียนสําเร็จรูปไว ้3 ประการ 
ดงันี$  
 1. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)  หมายถึง จุดประสงคที์&กาํหนดไว ้
เป็นเกณฑ์สําหรับพฤติกรรมของนักเรียน หลังจากที&เรียนเนื$อหาวิชาจนจบแล้วว่ามีผลสัมฤทธิo      
ทางการเรียนเพียงใด  
 2. เนื$อหาวิชาถูกแบ่งออกเป็นแต่ละสังกปั ซึ& งเรียกว่า บท แต่ละบทจะถูกแบ่งออกเป็น             
ชั$นเล็ก ๆ ตามลาํดบั เรียกวา่ กรอบ (Frame) แต่ละกรอบจะมีคาํอธิบายเนื$อหา ตวัอยา่ง และมีคาํถาม 
ใหน้กัเรียนตอบ  เมื&อนกัเรียนตอบเสร็จแลว้ก็ตรวจคาํตอบไดจ้ากเฉลยที&มีอยูใ่นกรอบถดัไป 
 3. แบบทดสอบทา้ยบท เป็นแบบทดสอบที&ใช้สอบเพื&อวดัผลสัมฤทธิo ทางการเรียนว่า              
เมื&อนักเรียนได้เรียนเนื$อหาวิชานั$นในแต่ละบทแล้ว นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื$อหาวิชา    
มากนอ้ยเพียงใด นกัเรียนไดบ้รรลุตามเกณฑที์&ไดก้าํหนดไวใ้นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหรือไม่ 
 สรุปได้ว่า ส่วนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป ควรจะประกอบไปด้วยจุดประสงค ์               
เชิงพฤติกรรม เนื$อหาในแต่ละกรอบสําหรับเรียนรู้พร้อมทั$งมีคาํถามและเฉลยคาํถามให้นกัเรียน
ตรวจสอบไดด้ว้ยตนเอง และมีแบบทดสอบทา้ยบทสาํหรับวดัผลสัมฤทธิo ทางการเรียน 
 หลกัการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2545 ก : 77) อธิบายถึง การสร้างบทเรียนสําเร็จรูปจะตอ้งยึดหลกัการ   
ที&สาํคญัของการสอน ดงันี$  
 1. หลกัการเรียนรู้เพิ&มขึ$นทีละน้อย (Gradual Approximation) การเรียนรู้ที&เกิดขึ$นได้ดี   
ถา้มีการแบ่งขั$นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นขั$นตอนสั$ น ๆ พอสมควร เพื&อให้เป็น   
พื$นฐานเสริมหรือเชื&อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ขั$นต่อ ๆ ไป การสร้างบทเรียนสําเร็จรูปจึงมีการแบ่ง
เนื$อหาการเรียนออกเป็นตอน ๆ เป็นกรอบ ผูเ้รียนจะค่อยเรียนรู้สะสมไปเรื&อย ๆ เมื&อเรียนรู้หลาย ๆ 
กรอบจนจบบทเรียนก็จะบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามตอ้งการ 
 2. หลกัการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั (Active Participation) การเรียนรู้จะเกิดขึ$นไดดี้ เมื&อผูเ้รียน 
ทาํกิจกรรม เช่น คิดแกปั้ญหา  คน้หาความสัมพนัธ์ระลึกถึงความรู้เดิม ผูเ้รียนจึงตอ้งมีส่วนจะตอ้ง
ตอบสนองออกมาโดยเติมขอ้ความลงในช่องวา่งหรือเลือกคาํตอบที&เหมาะสมโดยจะตอ้งตอบสนอง
อยูบ่่อย ๆ แทบทุกกรอบ บางกรอบอาจตอบมากกวา่ 1 ครั$ ง ลกัษณะดงักล่าว จะทาํให้ผูเ้รียนติดตาม
บทเรียนตลอดเวลา 
 3. หลกัการรู้ผล (Feedback) การเรียนรู้จะเกิดขึ$นได้ดีถ้าผูเ้รียนไดรู้้ผลของการกระทาํ  
ของตนรู้ว่าสิ&งที&ทาํไปนั$นถูกหรือผิด ถา้ผิดที&ถูกควรเป็นอยา่งไร จากหลกัการดงักล่าวในการสร้าง
บทเรียนสําเร็จรูปจึงมีการเฉลยตาํตอบที&ถูกตอ้งให้ผูเ้รียนทราบว่าที&ได้ตอบสนองไปนั$นถูกตอ้ง  
หรือไม่ โดยเทียบกบัคาํตอบที&เฉลยไวแ้ลว้ 
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 4. หลกัการของความสําเร็จ (Success Experience) การเรียนรู้จะเกิดขึ$นไดดี้ถา้ผูเ้รียน      
รู้สึกว่าได้รับความสําเร็จ ทาํได้ถูกต้อง จากหลกัการดังกล่าวนี$ จึงมีการปูพื$นฐานเริ& มจากง่าย ๆ          
มีการเขียนย ํ$าความรู้ และที&สําคญัคือในการตอบสนองบทเรียนจะพยายามให้ตอบโดยที&มั&นใจว่า    
ถา้ผูเ้รียนติดตามอยา่งตั$งใจก็จะสามารถตอบไดถู้กตอ้ง 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 17)  ไดก้ล่าวถึง หลกัการของเรียนสําเร็จรูปจะต องยึดหลกัที&สําคญั 
ดงันี$   
 1. หลกัการเรียนรู เพิ&มทีละน อย (Gradual Approximation) การเรียนรู จะเกิดขึ$นได ดี  ถ ามี
การจดัแบ งขั$นของกิจกรรมการเรียนการสอน ให เป นขั$นตอนสั$น ๆ พอสมควร เพื&อให เป นพื$นฐาน
เสริมหรือเชื&อมโยงให เกิดการเรียนรู ขั$นต อ ๆ ไป การสร างบทเรียนสําเร็จรูปจึงการแบ งเนื$อหา       
การเรียนออกเป นตอน ๆ เป นกรอบ ผ ูเรียนจะค อยเรียนรู สั&งสมขึ$นไปเรื&อย ๆ เมื&อเรียนรู หลาย ๆ กรอบ 
จนจบบทเรียนก็จะบรรลุจุดประสงค การเรียนรู ครบตามต องการ  
 2. หลกัการมีส วนร วมอย างจริงจงั (Active Participation)  การเรียนรู จะเกิดขึ$นได ดี ถ าผ ูเรียน 
ทาํกิจกรรม เช น คิดแก ป ญหา ค นหาความสัมพนัธ  ระลึกถึงความรู เดิม ผู เรียนจึงมีส วนที&จะต อง  
ตอบสนองออกมา โดยเติมข อความลงในช องว างหรือเลือกคาํตอบที&เหมาะสม โดยจะต องตอบสนอง 
อย ูบ อย ๆ แทบทุกกรอบ บางกรอบอาจตอบมากกว า 1 ครั$ ง ลกัษณะดงักล าวจะทาํให้ผูเ้รียนเรียนติดตาม
บทเรียนตลอดเวลา  
 3. หลกัของการรู ผล (Feedback) การเรียนรู จะเกิดขึ$นได ดี ถ าผ ูเรียนได รู ผลของการกระทาํ
ของตนรู ว าสิ&งที&ทาํไปนั$นถูกหรือผิด ถ าผิดที&ถูกควรเป นอย างไร จากหลกัการดงักล าวในการสร าง 
บทเรียนสาํเร็จรูป จึงมีการเฉลยคาํตอบที&ถูกต อง ให ผ ูเรียนได ทราบวา่ที&ได ตอบคาํถามไปนั$นถูกต อง
หรือไม   โดยเทียบกบัคาํตอบที&เฉลยไว ใหแ้ล ว  
 4. หลกัของความสําเร็จ (Success Experience) การเรียนรู จะเกิดขึ$นได ดีถ าผ ูเรียนรู สึกว า 
ได รับความสําเร็จ ทาํได ถูกต อง จากหลกัการดงักล าวนี$  จึงมีการปูพื$นฐานเริ&มจากง าย ๆ มีการเขียนย ํ$า
ความรู  และที&สําคญัคือ ในการตอบสนองบทเรียนจะพยายามให ตอบโดยที&มั&นใจว า ถ าผู เรียนติดตาม 
อย างตั$งใจก็จะสามารถตอบได ถูกต อง 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 11) กล่าวถึง หลกัการของบทเรียนสาํเร็จรูป ดงันี$  
 1. แบ่งเนื$อหาเป็นขอ้ยอ่ย ๆ (Small Step) ในการแบ่งเนื$อหาออกเป็นหน่วยหรือขอ้ยอ่ย ๆ นี$  
ทาํใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน 
 2. เป็นบทเรียนที&มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเรียนดว้ยตนเอง (Self - pacing)   
 3. นกัเรียนร่วมกิจกรรมมากที&สุด (Activity Participation) โดยในแต่ละกรอบจะใชห้ลกั
ของความสัมพนัธ์ของสิ& งเร้ากบัการตอบสนองนักเรียนจะตอ้งตอบคาํถามในแต่ละกรอบ จึงมี    
ส่วนร่วมกิจกรรมมากที&สุด 
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 4. มีข้อมูลยอ้นกลบัหรือประเมินผลตนเองได้ทนัที (Immediate Feedback) คาํตอบ         
ที&นกัเรียนสามารถตรวจดูวา่ถูกตอ้งหรือไม่นั$น ทาํให้นกัเรียนเกิดการเสริมแรงในทางบวกในการเรียนรู้       
ในกรอบต่อไป 
 5. การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน (Testing) บทเรียนสําเร็จรูปเมื&อสร้างเสร็จแลว้ 
จะมีประสิทธิภาพของบทเรียนอย่างมีระบบเพื&อให้เกิดความมั&นใจว่า บทเรียนช่วยทาํให้นกัเรียน 
เกิดการเรียนรู้ไดม้ากที&สุด 
 สรุปไดว้า่ หลกัการของบทเรียนสําเร็จรูปควรจะใช้หลกัการเรียนรู เพิ&มทีละน อย  หลกัการ
มีส วนร วมอย างจริงจงั หลกัของการรู ผล และหลกัของความสําเร็จ เพื&อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้   
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ&งขึ$น 
 ประโยชน์ของบทเรียนสําเร็จรูป 
 สุคนธ์  สินธุพานนท ์และคณะ (2545 : 115) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของบทเรียน
สาํเร็จรูป สรุปไดด้งันี$   
 1. เด็กสามารถทํางานได้ตามลําพัง พ้นการดูถูก  ถูกว่ากล่าวจากครูไม่ต้องฟังคํา
วพิากษว์จิารณ์หรือเยาะเยย้จากเพื&อน ๆ ซึ& งก่อใหเ้กิดความสบายใจและความเป็นอิสระ 
 2. ทาํใหเ้กิดความพึ&งตนเอง และมีความเชื&อมั&นในตนเองมากขึ$น 
 3. สามารถพิสูจน์ความไม่รู้ของนักเรียนโดยการให้นักเรียนได้รู้ผลการกระทาํหรือ     
การตอบคาํถามของตนเอง 
 4. สามารถใชเ้ป็นองคป์ระกอบของกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การสร้างบทเรียนสําเร็จรูป 
 การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปแบ่งออกเป็น  4  ขั$นตอน  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ก : 80) 
 ขั$นที& 1  ขั$นเตรียมเป็นการศึกษาหลกัสูตร กาํหนดจุดประสงค์วิเคราะห์ ภารกิจการเรียน 
และสร้างแบบทดสอบ 

 ขั$นที& 2  ขั$นดาํเนินการเขียนเป็นการเขียนบทเรียน พร้อมทั$งทบทวนและแกไ้ข 
 ขั$นที&  3  ขั$นทดลองและปรับปรุงโดยทดลองใช้บทเรียนสําเร็จรูป แบบรายบุคคล        

แบบกลุ่มเล็ก และใชใ้นหอ้งเรียน 
 ขั$นที& 4  ขั$นพิมพบ์ทเรียน เพื&อนาํบทเรียนฉบบัจริงไปใช ้
 ในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป ผูส้ร้างจะตอ้งวิเคราะห์เนื$อหาที&จะสอน และนาํเนื$อหาสาระ 
มาแตกย่อยและเรียงลําดับให้เหมาะสม เพื&อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ หลังจากนั$ นจึงนําเสนอ               

เนื$อหาสาระนั$นทีละนอ้ยไปตามลาํดบั และมีขอ้คาํถามที&ทา้ทายความคิดของผูเ้รียนและมีคาํตอบเฉลย     
ใหไ้วด้ว้ย จากนั$นนาํมาใชก้บักลุ่มใหญ่ เพื&อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
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 กุศยา แสงเดช (2552 : 20 - 25) ไดก้ล่าวถึง ขั$นตอนในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปนั$น         
มีขั$นตอน ดงันี$    
 ขั$นที&  1  ศึกษาวิธีการเขียนบทเรียนสําเร็จรูปแบบต่าง ๆ จนเข้าใจแจ่มแจ้งทั$ งศึกษา       
จากตาํราและการสอบถามจากผูรู้้ 
 ขั$นที& 2  กาํหนดและเลือกวชิาที&จะเขียนและระดบัชั$นสาํหรับที&จะใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปนั$น 
 ขั$นที& 3  เลือกหน่วยการเรียนรู้วา่จะเขียนในเรื&องใด 
 ขั$นที& 4   กาํหนดหัวขอ้ต่างๆที&จะเขียน โดยศึกษาจากหลกัสูตรประมวลการสอน โครงการสอน               
คู่มือครู และหนังสือเรียนว่า หลักสูตรกาํหนดให้นักเรียนเรียนอะไรบ้าง แล้วเลือกหัวข้อเรื& อง         
ที&จะเขียน 
 ขั$นที& 5  ศึกษาลกัษณะของนกัเรียน ไดแ้ก่ อายุ ระดบัชั$น พื$นฐาน ความรู้เดิมและทกัษะ                
ที&นกัเรียนเคยไดรั้บการฝึกฝนมาก่อน ทั$งนี$ เพราะบทเรียนสําเร็จรูปมีหลกัการสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ 
 ขั$นที& 6  ตั$งจุดมุ่งหมายสาํหรับบทเรียนสาํเร็จรูปที&จะเขียนโดยจะตอ้งตั$งจุดมุ่งหมายทั&วไป 
และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซึ& งเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะอนัจะเป็นแนวทางในการเขียนกรอบต่าง ๆ 
ในบทเรียนเป็นอยา่งดี และยงัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแบบทดสอบ ซึ& งจะทาํให้ทดสอบนกัเรียน
ก่อนเรียนและหลงัเรียน การเขียนวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน ควรแยกเป็นขอ้ ๆ เพื&อให ้  
วตัถุประสงคเ์ด่นชดัขึ$น และตอ้งบรรยายดว้ยถอ้ยคาํที&ทาํให้ดี ความหมายไดช้ดัเจน รัดกุม สามารถ
มองเห็นภาพการแสดงออกของนักเรียนได้ เช่น เขียนบอก อธิบาย จาํแนก เปรียบเทียบ ทดลอง   
เป็นตน้ 
 ขั$นที& 7  วางโครงเรื& องที&จะเขียนเป็นลาํดบั เรื& องราวก่อน หลงั จากง่ายไปหายาก ทั$งนี$
เพราะบทเรียนสําเร็จรูป จะตอ้งแบ่งเนื$อหาออกเป็นตอน ๆ ย่อย และแต่ละตอนจะตอ้งต่อเนื&อง   
สัมพนัธ์กนั 
 ขั$นที& 8  ลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูปตามจุดประสงค์ที&วางไว ้โดยแบ่งบทเรียนออกเป็น
ตอน ๆ หรือบท ทั$งนี$ เพื&อสะดวกในการเรียนรู้ เป็นการแบ่งหมวดหมู่เพื&อนกัเรียนจะไดเ้ขา้ใจและ 
จดจาํได้ง่าย แล้วดาํเนินการเขียนกรอบต่าง ๆ ในบทเรียนตามหลักการเขียนบทเรียนสําเร็จรูป     
การเขียนกรอบในบทเรียนจะเริ&มตน้ดว้ยกรอบให้ความรู้ แล้วติดตามด้วยกรอบแบบฝึกหัดและ
กรอบทดสอบเป็นตอน ๆ ไป จาํนวนกรอบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ$นอยู่กบัผูเ้ขียน ถ้าบทเรียน
สาํหรับเด็กเก่งจาํนวนกรอบอาจนอ้ยกวา่บทเรียนสาํหรับเด็กไม่เก่งก็ได ้
 ขั$นที&  9  ควรนําบทเรียนสําเร็จรูปที& เสร็จแล้วไปให้เพื&อนครูที&สอนวิชานั$ น ๆ หรือ             
ผูท้รงคุณวฒิุ อ่าน และใหติ้ชม เพื&อนาํมาแกไ้ขปรับปรุงกรอบต่าง ๆ ในบทเรียนใหดี้ยิ&งขึ$น 
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 ขั$นที& 10  นาํบทเรียนสําเร็จรูปที&ปรับปรุงจนเห็นวา่เรียบร้อยดีแลว้ มาพิมพโ์ดยยงัไม่ใส่ 
คาํตอบของคาํถามต่าง ๆ เพื&อที&จะนาํบทเรียนนี$ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนในชั$นทดลองหนึ&งต่อหนึ&ง 
หรือการทดลองที&เรียกวา่ การทดลองขั$นหนึ&งคน 
 ขั$นที& 11  สร้างแบบทดสอบชั$นหนึ&งตามจุดมุ่งหมายที&วางไวใ้ห้ครบถว้นและครอบคลุม             
ทุกเรื& องตามบทเรียน บทเรียนตอนใดมีเนื$อหามากก็ออกมาก บทเรียนใดน้อยก็ออกน้อย สําหรับ
แบบทดสอบที&สร้างขึ$ นนั$น จะต้องนําไปวิเคราะห์รายขอ้เพื&อหาค่าความยาก ค่าอาํนาจจาํแนก     
และปรับปรุงแก้ไข ให้มีค่าความยากที& เหมาะสมคือ 0.20 - 0.80 และมีค่าอํานาจจําแนก               
และปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ค่าความยากที&เหมาะสม คือ 0.20 ขึ$นไป 
 ขั$นที& 12  นาํบทเรียนสําเร็จรูปที&เขียนเสร็จตามขอ้ 10 ไปทดลองใช้กบันกัเรียนหนึ& งคน  

โดยเริ& มทาํแบบทดสอบก่อน แล้วจบัเวลาไวเ้พื&อจะได้ทราบว่า แบบทดสอบดังกล่าวนักเรียน
สามารถทาํเสร็จภายในเวลาประมาณกี&นาที เมื&อนกัเรียนทาํแบบทดสอบเสร็จแลว้ ก็ให้นกัเรียนเรียน

บทเรียนสําเร็จรูปที&สร้างขึ$น โดยผูส้อนจะตอ้งอธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจความมุ่งหมายและวิธีเรียน
เสียก่อน นักเรียนจะต้องอ่านบทเรียนไปทีละกรอบ ทีละตอนและตอบคาํถามไปทีละคาํถาม       

เมื&อนักเรียนตอบแต่ละคาํถามผูส้อนจะเฉลยคาํตอบที&ถูกให้ทนัที ผูส้อนจะอภิปรายกบันักเรียน   

เพื&อหาทางปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนในกรอบนั$น หรือคาํถามให้ดีขึ$น แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขภายหลงั 
หลงัจากเรียนบทเรียนเสร็จแลว้ ก็ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เพื&อเปรียบเทียบคะแนนจาก

การทาํแบบทดสอบทั$งสองครั$ งวา่ นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเพิ&มขึ$นหรือไม่ ผลการเปรียบเทียบ
ควรแสดงใหน้กัเรียนเห็นวา่ มีความกา้วหนา้ขึ$นหลงัจากเรียนบทเรียน 
 ขั$นที& 13  นาํบทเรียนสาํเร็จรูปไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มเล็กที&เรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จาํนวน 20 คน ซึ& งวธีิการเหมือนกบัการทดลองในขั$นหนึ&งคนแต่ละบทเรียน จะมีคาํตอบของคาํถาม
ไวใ้ห้เสร็จ นกัเรียนจะตอ้งเรียนทีละกรอบ และตรวจคาํตอบของตนเองกบัคาํเฉลยคาํตอบที&ให้ไว้
ในบทเรียน ขอ้มูลที&ตอ้งการในขั$น 10 คน ไดแ้ก่ 
 คะแนนเฉลี&ย (ของนักเรียนทั$ ง 10  คน) ในการตอบคาํถามในบทเรียนสําเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ                
เกณฑม์าตรฐานในการตอบคาํถามในบทเรียนโดยถูกตอ้ง ร้อยละ 90 
 คะแนนเฉลี& ย (ของนักเรียนทั$ ง 10  คน)  ของการทําแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ                    
เกณฑม์าตรฐานในการทาํแบบทดสอบคือ ร้อยละ 90 
 คะแนนเฉลี&ย (ของนกัเรียนทั$ง 10 คน) ของการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 9 
 ขั$นที& 14  การทดลองภาคสนามโดยนําบทเรียนที&ผ่านการทดลองในขั$นกลุ่มเล็กและ       
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยมีว ัตถุประสงค์เพื&อจะทราบว่า บทเรียนสําเร็จรูปที&สร้างขึ$ นแล้วนี$                           
มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
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 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 21 - 24) ไดก้ล่าวถึง การสร้างบทเรียนสําเร็จรูปนั$นวา่มีขั$นตอน            
ในการสร้าง ดงันี$   
 1. ศึกษาวิธีเขียนบทเรียนสําเร็จรูปแบบต่าง ๆ จนเข้าใจแจ่มแจ้ง ทั$ งศึกษาจากตาํรา       
และสอบถามจากผูรู้้ 
 2. กาํหนดและเลือกวธีิที&เขียน และลาํดบัชั$นสาํหรับที&จะใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป  
 3. เลือกหน่วยการเรียนวา่จะเขียนในเรื&องใด  
 4. กาํหนดหัวขอ้ต่าง ๆ ที&จะเขียน โดยศึกษาจากหลกัสูตรประมวลการสอนโครงการ

สอนคู่มือครู และหนังสือเรียน ว่าหลกัสูตรกาํหนดให้นักเรียนเรียนอะไรบา้ง แล้วเลือกหัวเรื& อง      

ที&จะเขียน    
 5.  ศึกษาลักษณะของนักเรียน ได้แก่ อายุ ระดับชั$ น พื$นฐานความรู้เดิม และทักษะ                      

ที&นักเรียนได้รับการฝึกฝนมาก่อน ทั$งนี$ เพราะบทเรียนสําเร็จรูปมีหลักการสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ  
 6.  ตั$ งจุดมุ่งหมายสําหรับบทเรียนสําเร็จรูปที&เขียน โดยจะต้องตั$ งจุดมุ่งหมายทั&วไป       

และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ& งเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะ อนัเป็นแนวทางในการเขียนกรอบต่าง ๆ                 

ในบทเรียนเป็นอย่างดี และยงัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแบบทดสอบซึ& งจะใช้ทดสอบนักเรียน              

ก่อนเรียนและหลงัเรียน การเขียนวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน ควรแยกเป็นขอ้ ๆ เพื&อให ้

วตัถุประสงค์เด่นชัดขึ$น และตอ้งบรรยายดว้ยถอ้ยคาํที&ดี สื&อความหมายได้ชดัเจนรัดกุม สามารถ 

มองเห็นการแสดงออกของนกัเรียนได ้เช่น เขียน บอก อธิบาย จาํแนก เปรียบเทียบ ทดลอง เป็นตน้ 

 7.  วางโครงเรื& องที&จะเขียนเป็นลาํดับเรื& องราวก่อนหลังจากง่ายไปหายาก ทั$งนี$ เพราะ    

บทเรียนสาํเร็จรูปจะตอ้งแบ่งเนื$อหาออกเป็นตอน ๆ ยอ่ย ๆ และแต่ละตอนจะตอ้งต่อเนื&องสัมพนัธ์กนั  
 8.  ลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูปตามจุดหมายที&วางไว ้โดยแบ่งบทเรียนออกเป็นตอน ๆ 

หรือบท ทั$งนี$ เพื&อความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นการแบ่งหมวดหมู่เพื&อนักเรียนจะได้เขา้ใจและ    

จดจาํได้ง่าย แล้วดาํเนินการเขียนกรอบต่าง ๆ ในบทเรียนตามหลักการเขียนบทเรียนสําเร็จรูป      

การเขียนกรอบในบทเรียนจะเริ& มต้นด้วยกรอบให้ความรู้ แล้วติดตามด้วยกรอบแบบฝึกหัด         

และกรอบทดสอบเป็นตอน ๆ ไป จาํนวนกรอบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ$นอยูก่บันกัเรียนถา้บทเรียน

สาํหรับเด็กเก่ง จาํนวนกรอบอาจนอ้ยกวา่บทเรียนสาํหรับเด็กเรียนอ่อนก็ได ้ 
 9. นาํบทเรียนที&สร้างขึ$นไปเสนอต่ออาจารยที์&ปรึกษาเพื&อตรวจสอบและแนะนาํแกไ้ข 

ควรนาํบทเรียนสาํเร็จรูปที&เขียนแลว้ไปให้ผูเ้ชี&ยวชาญอ่าน และให้ขอ้ติชม เพื&อนาํมาแกไ้ข ปรับปรุง

กรอบรูปภาพ และภาษาที&ใชใ้นบทเรียนสาํเร็จรูปใหดี้ยิ&งขึ$น  
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 10.             นําบทเรียนสําเร็จรูปที&ปรับปรุงจนเห็นว่าเรียบร้อยดีแล้วมาพิมพ์ โดยยงัไม่ใส่      

คาํตอบของคาํถามต่าง ๆ เพื&อที&จะนําบทเรียนนี$ ไปทดลองใช้กับนักเรียน 3 คน ในขั$นทดลอง      

หนึ&งต่อหนึ&ง คือ เลือกนกัเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน 
 11. นาํบทเรียนสาํเร็จรูปที&เขียนเสร็จตามขอ้ 10 ไปทดลองใชก้บันกัเรียน 9 คน โดยเลือก

เอานักเรียนที&เรียนอ่อน 3 คน นักเรียนที&เรียนปานกลาง 3 คน นักเรียนเก่ง 3 คน โดยให้เริ& ม           

ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้จบัเวลาไวเ้พื&อจะไดท้ราบว่าแบบทดสอบดงักล่าวนกัเรียนสามารถ

ทาํได้เสร็จภายในเวลาประมาณกี&นาที โดยผูส้อนจะตอ้งอธิบายให้นักเรียนเขา้ใจความมุ่งหมาย  

และวิธีเรียนเสียก่อน นักเรียนจะต้องอ่านบทเรียนไปทีละกรอบ ทีละตอน และตอบคาํถาม           

ไปทีละคาํถาม เมื&อนกัเรียนตอบแต่ละคาํถาม ผูส้อนจะเฉลยคาํตอบที&ถูกให้ทนัที ผูส้อนจะอธิบาย

กบันกัเรียน เพื&อหาทางปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนในกรอบนั$น หรือปรับปรุงคาํถามให้ดีขึ$น แลว้นาํมา

ปรับปรุงแกไ้ขภายหลงั หลงัจากเรียนบทเรียนสําเร็จรูปแลว้ก็ให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

เพื&อเปรียบเทียบคะแนนจากการทาํแบบทดสอบทั$งสองครั$ งวา่ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเพิ&มขึ$น

หรือไม่ ผลการเปรียบเทียบควรแสดงให้นกัเรียนเห็นวา่มีความกา้วหน้าขึ$นหลงัจากเรียนบทเรียน 

คะแนนเฉลี&ย (ของนกัเรียน 9 คน) ของการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 90  
 12.    การทดลองภาคสนาม โดยนาํบทเรียนที&ผา่นการทดลองในขั$นกลุ่มเล็ก และปรับปรุง

แก้ไขแล้ว โดยมีวตัถุประสงค์เพื&อจะทราบว่า บทเรียนสําเร็จรูปที&สร้างขึ$ นนี$ มีประสิทธิภาพ        

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

  สรุปได้ว่า ในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป ผูส้ร้างจะตอ้งวิเคราะห์เนื$อหาที&จะสอน และ  

นําเนื$ อหาสาระมาแตกย่อยและเรียงลาํดับให้เหมาะสม เพื&อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ หลังจากนั$ น          

จึงนาํเสนอ เนื$อหา สาระนั$นทีละน้อยไปตามลาํดบั และมีขอ้คาํถามที&ทา้ทายความคิดของผูเ้รียน 

และมีคาํตอบเฉลย ใหไ้วด้ว้ย จากนั$นนาํมาใชก้บักลุ่มใหญ่ เพื&อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

 การหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป  
 การทดสอบประสิทธิภาพเครื&องมือเป็นกระบวนการที&สําคญัเมื&อผลิตสื&อการสอนแล้ว           

ตอ้งนาํสื&อไปทดสอบหาประสิทธิภาพเพื&อที&จะใหท้ราบวา่เมื&อใชสื้&อกบันกัเรียนแลว้เกิดประสิทธิผล            

ในการเรียนมากนอ้ยเพียงใด  
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 28 - 31) กล่าวถึงขั$นตอนของการทดสอบเพื&อหาประสิทธิภาพ   

ของสื&อวา่ตอ้งนาํเครื&องมือไปใชท้ดลองใช ้(Try Out)  เพื&อปรับปรุงแลว้นาํไปทดสอบใชจ้ริง (Trial 

Rum) นาํผลที&ไดม้าปรับปรุงแกไ้ข เสร็จแลว้จะดาํเนินการผลิตเป็นจาํนวนมากและนาํไปใชจ้ดัการ

เรียนรู้ในชั$นเรียนตามปกติได ้การทดลองมีขั$นตอน ดงันี$   
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 1. การทดลองแบบเดี&ยว (1 : 1) เป็นการทดลองกบันกัเรียน 1 คน โดยใชเ้ด็กอ่อน ปานกลาง  
และเด็กเก่ง คาํนวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงให้ดีขึ$น โดยปกติคะแนนที&ไดจ้ากการทดลอง 
แบบเดี&ยวนี$   จะไดค้ะแนนตํ&ากวา่เกณฑ์มากแต่ไม่ตอ้งวิตก เมื&อปรับปรุงแลว้จะสูงขึ$นมาก ก่อนนาํไป
ทดลองแบบกลุ่มในขั$นนี$  E1/E2 ที&ไดจ้ะมีค่าประมาณ 60/60  
 2. การทดลองแบบกลุ่มยอ่ย (1 : 10) เป็นการทดลองกบันกัเรียน 6 - 10  คน  (คละนกัเรียน 
ที&เก่งกับอ่อน) คาํนวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนี$ คะแนนของนักเรียนจะเพิ&มขึ$ น     
อีกเกือบเท่าเกณฑ์ โดยเฉลี&ยจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10 % นั$นคือ E1/E2 ที&ได้จะมีค่าประมาณ 
70/70  
 3. การทดลองแบบกลุ่มใหญ่ (1 : 100) เป็นการทดลองกบันกัเรียนทั$งชั$น 30 - 100 คน 
คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้ทาํการปรับปรุง ผลลพัธ์ที&ไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ที&ตั$งไวห้ากตํ&ากวา่
เกณฑ์ไม่เกิน 2.5% ก็ยอมรับหากแตกต่างกันมากผูส้อนต้องกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ             
ของเครื& องมือใหม่  โดยยึดสภาพความจริงเป็นเกณฑ์ สมมติว่าเมื&อทดสอบประสิทธิภาพ                
ไดเ้กณฑ์ 85/85  ที&ตั$งไว ้แต่ถา้เกณฑ์ 75/75 เมื&อผลทดลองเป็น 85.30/85.40 ก็อาจเลื&อนเกณฑ ์        
ขึ$นมาเป็น 85/85 ได ้
 การกาํหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั$นให้ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจ        
โดยปกติ  เนื$อหาที&เป็นความรู้ ความจาํมกัจะตั$งไว ้80/80, 85/85 ส่วนเนื$อหาที&เป็นทกัษะหรือ         
เจตคติศึกษา  อาจตั$งไวต้ ํ&ากวา่นี$  เช่น 75/75 เป็นตน้ 
 วธีิคํานวณหาประสิทธิภาพ 
 การคาํนวณหาประสิทธิภาพโดยใช ้E1/E2  
 ข้อดีของบทเรียนสําเร็จรูป 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 33) ไดก้ล่าวถึง ขอ้ดีของบทเรียนสาํเร็จรูป ดงันี$    
 1. นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง และดําเนินไปตามความสามารถของตนเอง                 
เป็นการตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นอยา่งดี 
 2. ช่วยประหยดัเวลาในการสอนของครูทาํให้ครูมีโอกาสให้ความสนใจดูแลนักเรียน                
เป็นรายบุคคลไดม้ากขึ$น 
 3. ส่งเสริมนกัเรียนใหรู้้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง 
 4. ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครูได ้
 5. นกัเรียนไดเ้รียนรู้เป็นขั$นตอน ทีละนอ้ยและทราบผลการเรียนรู้ของตนเองทุกขั$นตอน 
 6. นกัเรียนสามารถศึกษาบทเรียนเวลาใดก็ได ้ตามความพอใจ 
 7. นกัเรียนสามารถแกไ้ขความเขา้ใจผดิของตนเองได ้จากการดูคาํตอบในบทเรียน 
 8. ผูที้&ขาดเรียนมีโอกาสเรียนดว้ยตนเอง เพื&อใหต้ามผูอื้&นไดท้นั 
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 ฉวลีกัษณ์  บุญยะกาญจน (2551 : 23) ไดก้ล่าวถึง ขอ้ดีของบทเรียนสาํเร็จรูป ดงันี$   
 1. เป็นวธีิสอนที&ส่งเสริมใหน้กัเรียนศึกษาดว้ยตนเอง  
 2. เป็นวธีิสอนที&ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนเป็นรายบุคคล สามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถ
ของตน เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 3. เป็นวธีิสอนที&ช่วยลดภาระครู และช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 26) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของบทเรียนสาํเร็จรูป ดงันี$  
 1. นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 
 2. นกัเรียนไดเ้รียนรู้เป็นขั$นตอนทีละนอ้ย และไดท้ราบผลการเรียนรู้ของตนทุกขั$นตอน            
เกิดแรงเสริม (Reinforcement)   
 3. สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน ทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามเอกตัภาพ             
ของตน เช่น ความสนใจ สติปัญญา วฒิุภาวะ ฯลฯ 
 4. นกัเรียนสามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใดเมื&อไรก็ตาม ตามความพอใจของนกัเรียนเอง 
แมแ้ต่จะเป็นที&บา้นของนกัเรียนเอง 
 สรุปไดว้่า บทเรียนสําเร็จรูปนั$นมีขอ้ดี คือ การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 
นกัเรียนไดเ้รียนรู้เป็นขั$นตอน ทีละน้อยและทราบผลการเรียนรู้ของตนเองทุกขั$นตอน สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียน เพราะนักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใดเมื&อไรก็ได ้              
ตามความพอใจของนักเรียนเอง ทั$ งย ัง เป็นวิธีสอนที& ช่วยลดภาระครู และช่วยแก้ปัญหา                
การขาดแคลนครู 
 ข้อจํากดัของบทเรียนสําเร็จรูป 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 35) ไดก้ล่าวถึง ขอ้จาํกดัของบทเรียนสาํเร็จรูป สรุปไดด้งันี$  
 1. การใช้บทเรียนสําเร็จรูปอย่างเดียวตลอด ทาํให้นกัเรียนขาดการติดต่อซึ& งกนัและกนั                 
ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ซึ& งกนัและกนั 
 2. บทเรียนสาํเร็จรูปเหมาะสมสาํหรับเนื$อหาที&เป็นความจริง หรือความรู้พื$นฐานมากกวา่  
ที&ตอ้งการความคิดเห็นและริเริ&ม 
 3. ทาํใหน้กัเรียนขาดทกัษะการเขียนหนงัสือ เพราะนกัเรียนจะเขียนเฉพาะคาํตอบเท่านั$น 
 4. การใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปในชั$นเรียน จะมีลกัษณะเป็นผูช่้วยครูมากกวา่ที&จะใชแ้ทนครู 
 5. ภาษาที&ใชอ้าจเป็นปัญหาในบางทอ้งถิ&น 
 6. มีส่วนที&ทาํใหเ้ด็กเรียนเก่งเบื&อง่าย โดยเฉพาะบทเรียนสาํเร็จรูปแบบเชิงเส้น 
 7. การใช้บทเรียนสําเร็จรูปในชั$ นเรียน ผูที้& เรียนได้รวดเร็วจะเสร็จก่อนและมีเวลา       
อาจมีพฤติกรรมที&รบกวนผู้อื&น ส่วนผู ้ที& เรียนช้าบางคนอาจทําไม่เสร็จ ต้องให้ทํานอกเวลา          
หรือใหไ้ปทาํที&บา้นซึ&งยากแก่การควบคุม 
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 8. เด็กที&ขาดความซื&อสัตยต่์อตนเอง อาจเป็นการฝึกให้มีลกัษณะนิสัยที&ไม่ดีบางอยา่งได ้
เช่น  การโกงตวัเอง  เป็นตน้ 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 28) ไดก้ล่าวถึง ขอ้จาํกดัของวิธีสอนโดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป   
ดงันี$  
 1. เป็นวิธีสอนที&พึ& งบทเรียนสําเร็จรูป หากไม่มีบทเรียน หรือบทเรียนไม่มีคุณภาพ          
ก็ยอ่มส่งผลต่อการเรียนของนกัเรียน  
 2. การสร้างบทเรียนสําเร็จรูปให้มีคุณภาพที&ดี เป็นเรื&องที&ตอ้งใชเ้วลา และมีความยุง่ยาก 
ในการจดัทาํ ผูส้ร้างจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในการสร้างบทเรียน  
 3. บทเรียนสําเร็จรูปที& ดีย ังมีปริมาณน้อย บทเรียนสําเ ร็จรูปที& มี คุณภาพไม่ดีพอ                    
จะไม่น่าสนใจ และจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนกัเรียน และทาํใหน้กัเรียนเบื&อหน่ายได ้
 สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูปนั$นตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะสมโดยเนื$อหา
จดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนนั$นควรจะทาํให้นักเรียนง่ายต่อการอ่านทาํความเขา้ใจดว้ยตนเอง เพื&อที&   
นกัเรียนจะสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 

ความพงึพอใจ 
 ความหมายของความพงึพอใจ 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ ไวด้งันี$  
 นยันา ตรี  เนตรสัมพนัธ์ (2551 : 30)  ไดก้ล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวก 
หรือความรู้สึกในทางที&ดีต่อสิ& งต่าง ๆ ที&ทาํให้ความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง           
ทั$งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และความเชื&อที&เหมาะสม 
 สักรินทร์   อยู่ผอ่ง (2552 : 28)  ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงความรู้สึก
หรือการแสดงออกในทางบวกที&มีต่อองค์กร บุคคลผูร่้วมงานและงานที&ทาํไดแ้ก่ การแสดงความยินดี  
ชื&นชม การคิด สร้างสรรค ์การร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจและการมีความสุขในการทาํงานเป็นตน้ 
 อมัรัตน์  อนวชั (2552 :  49) ได้กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกเชิงบวก           
ของบุคคลที&มีต่อสิ& งใดสิ& งหนึ& งหรือเรื& องใดเรื& องหนึ& ง แล้วส่งผลต่อการกระทาํหรือพฤติกรรม      
ของบุคคลนั$น 
 วงเดือน  เจริญ (2553 : 13) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตใจที&ปราศจาก
ความเครียด ทั$งนี$ เพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการนั$นไดรั้บการตอบสนอง
ทั$งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ$ น และในทางกลับกัน            
ถา้ความตอ้งการนั$นไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ$น 
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 สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ผลการเรียนที&มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก ทั$งนี$ ขึ$นอยูก่บั
กิจกรรมที&นกัเรียนไดป้ฏิบติัทาํใหน้กัเรียนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกาย และจิตใจ 
ซึ& งเป็นส่วนสําคญัที&จะทาํให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตมากน้อยเพียงใด นั&นคือสิ& งที&ตอ้งคาํนึงถึง
องคป์ระกอบต่าง ๆ ในการส่งเสริมความพึงพอใจในการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
 ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
 ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Theory of Growth Motivation)       
มาสโลว ์(Maslow)  เป็นนกัจิตวิทยาที&ไดศึ้กษาเรื&องความตอ้งการของมนุษยใ์นทฤษฎีความตอ้งการ 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงันี$  (มธุรส  สวา่งบาํรุง. 2551 : 48 - 51)   
 1. ความตอ้งการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความตอ้งการพื$นฐานของร่างกาย 
เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและการพกัผ่อน เป็นตน้ ความตอ้งการเหล่านี$
เป็นความตอ้งการที&จาํเป็นสําหรับการมีชีวิตอยู่ มนุษยทุ์กคนมีความต้องการทางสรีระอยู่เสมอ       
จะขาดเสียไม่ได ้
 2. ความตอ้งการความมั&นคงปลอดภยัหรือสวสัดิภาพ (Safety Needs) หมายถึง ความตอ้งการ
ความมั&นคงปลอดภยัทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นอิสระจากความกลัว ขู่เข็ญบงัคบัจากผูอื้&น       
และสิ&งแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการที&จะไดรั้บการปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการประเภทนี$ เริ&มตั$งแต่
วยัทารกจนกระทั&งวยัชรา ความตอ้งการที&จะมีงานทาํเป็นหลกัแหล่งก็เป็นความตอ้งการเพื&อสวสัดิภาพ
ของผูใ้หญ่อยา่งหนึ&ง 
 3. ความตอ้งการความรักหรือความเป็นส่วนหนึ&งของกลุ่ม (Love & Belonging Needs) 
มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็นที&รักของผู ้อื&น ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู ้อื&นและ           
เป็นส่วนหนึ& งของกลุ่ม ตอ้งการให้ทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนที&รู้สึกวา่เหงาไม่มีเพื&อนมีชีวิต                  
ที&ไม่สมบูรณ์เป็นผูที้&ตอ้งการเพื&อนจะตอ้งทาํให้รู้สึกว่าตนเป็นที&รัก และยอมรับของกลุ่มเพื&อให ้   
เป็นที&สมปรารถนาในความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหนึ&งของกลุ่ม 
 4. ความตอ้งการที&จะรู้สึกวา่ตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความตอ้งการนี$ประกอบดว้ย 

ความตอ้งการที&จะประสบความสําเร็จมีความสามารถ ตอ้งการที&จะให้เห็นว่าตนมีความสามารถ        

มี คุณค่าและมีเกียรติ ต้องการได้รับความยกย่องนับถือจากผู ้อื&นผู ้ที& มีความสมปรารถนา                    

ในความตอ้งการนี$ จะเป็นผูมี้ความมั&นใจในตนเองเป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงขา้มกบัผูที้&ขาด

ความตอ้งการประเภทนี$  จะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ยมองโลกในแง่ร้าย 

 5. ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒนาตนเต็มที&ตามศักยภาพของตน             
(Self Actualization Needs) เป็นความตอ้งการที&จะรู้จกัตนเองตามสภาพที&แทจ้ริงของตนกลา้ที&จะ 
ตดัสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จกัค่านิยมของตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาที&จะเป็น
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คนดีที&สุดเท่าที&จะมีความสามารถทาํไดท้ั$งทางดา้นสติปัญญา ทกัษะและอารมณ์ ความรู้สึก ยอมรับ
ตนเอง  ทั$งส่วนดีและส่วนเสียของตน ที&สําคญัที&สุดก็คือ การมีสติที&จะยอมรับว่าตนใช้กลไกในการ
ป้องกนัตนในการปรับตวัและพยายามที&จะเลิกใช ้เปิดโอกาสให้ตนเองเผชิญกบัความจริงของชีวิต 
เผชิญกบัสิ&งแวดล้อมใหม่ ๆ โดยคิดว่าเป็นสิ&งที&ทา้ทาย น่าตื&นเตน้และมีความหมาย กระบวนการ     
ที&จะพฒันาตนเองเต็มที&ตามศกัยภาพของตนเป็นกระบวนการที&ไม่มีจุดจบตลอดเวลาที&มีชีวิตอยู ่
มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการที&จะพฒันาตนเองเตม็ที&ตามศกัยภาพของตน 
 ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory)   
 การจูงใจทาํให้เกิดความพึงพอใจเมื&อการจูงใจได้รับการตอบสนองผลที&ได้จะเป็น      
ความพึงพอใจ ซึ& งเฮอร์ซเบิร์กไดค้น้พบทฤษฎีในการสร้างความพึงพอใจให้เพิ&มขึ$นในการปฏิบติังาน 
เรียกวา่ The Motivation Hygiene Theory  ทฤษฎีนี$กล่าวถึง ปัจจยัที&ก่อให้เกิดแรงจูงใจใน 2 ปัจจยั 
(Two Factors Theory of Motivation) (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. 2553 : 32 - 37) ดงันี$  
 1. ปัจจยัแรงจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจยัที&ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานกระตุน้
ใหบุ้คคลทาํงานดีขึ$น ไดแ้ก่ 
  1.1 ความสําเร็จในงาน  (Achievement)           เป็นปัจจยัที&ก่อให้เกิดความพึงพอใจและ  
ความปลาบปลื$มในผลสาํเร็จของงาน เมื&อไดท้าํงานหรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดเ้ป็นผลสําเร็จ ปัจจยันี$   
นบัวา่มีความสาํคญัมากที&สุด 
  1.2  ความยอมรับนบัถือ (Recognition)  หมายถึง การไดรั้บการยกย่องชมเชย ยอมรับ   
นับถือหรือได้รับการแสดงความยินดีจากผูบ้ ังคบับัญชา ผูร่้วมงานหรือบุคคลอื&น ๆ ทาํให้เกิด       
ความภาคภูมิใจ  ซึ& งจะเกิดควบคู่กบัความสาํเร็จในงาน 
  1.3 ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง ลกัษณะของงานที&น่าสนใจและทา้ทาย                  
ความสามารถงานที&ตอ้งประดิษฐคิ์ดคน้หาสิ&งใหม่ ๆ ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ 
  1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility)         หมายถึง การที&ผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาสแก่         
ผูท้าํงานได้รับผิดชอบต่อการทาํงานของตนอย่างเต็มที&ไม่จาํเป็นต้องตรวจตราหรือควบคุมมาก    
จนเกินไป 
  1.5 ความก้าวหน้า (Advancement)                       หมายถึง การได้รับการเลื&อนขั$นเงินเดือนหรือ
ตาํแหน่งให้สูงขึ$ น รวมถึงโอกาสที&จะได้เพิ&มพูนความรู้ ความสามารถในการทาํงานหรือเพิ&ม       
ความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงานดว้ย 
 2. ปัจจยัสุขอนามยั  (Hygiene  Factors) เป็นปัจจยัที&ป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ     
ในงานที&ปฏิบติัอยู ่ซึ& งปัจจยัเหล่านี$ประกอบดว้ย 
  2.1 นโยบายการบริหาร (Policy and Administration)  หมายถึง  แนวทางในการปฏิบติังาน
และการใชก้ระบวนการบริหารเพื&อปฏิบติังาน 
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  2.2 วิธีการบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถึง พฤติกรรมในการบริหารของผูบ้ริหาร
ตามกระบวนการบริหาร 
  2.3 สัมพนัธภาพกบัเพื&อนร่วมงาน (Relationship with Peers) หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัเพื&อนร่วมงาน 
  2.4 สัมพนัธภาพกับผูบ้งัคับบญัชา (Relationship with Supervisor) หมายถึง         
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้ริหาร 
  2.5 สภาพการทาํงาน  (Working  Conditions)  หมายถึง สิ&งแวดลอ้มต่าง ๆ ในการทาํงาน 
เช่น ทาํเลที&ตั$ง อุปกรณ์ สิ&งอาํนวยความสะดวกในการทาํงานและปริมาณงาน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และการจูงใจถูกเชื&อมโยงด้วยปัจจัยอื&น ๆ             
ผลการปฏิบติังานที&ดีจะนําไปสู่ผลตอบแทนที&เหมาะสม ซึ& งในที&สุดจะนําไปสู่การตอบสนอง    
ความพึงพอใจ ผลการปฏิบติังานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวลั หรือผลตอบแทน        
ซึ& งแบ่งออกเป็น ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic 
Rewards) โดยผ่านการรับรู้เกี&ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ& งเป็นตวับ่งชี$ ปริมาณของ      
ผลตอบแทนที&ผู ้ปฏิบัติที&ได้รับ นั&นคือ ความพึงพอใจในของผู ้ปฏิบัติงานจะถูกกําหนดโดย         
ความแตกต่างระหวา่งผลตอบแทนที& เกิดขึ$น และการรับรู้เรื&องเกี&ยวกบัความยุติธรรมของผลตอบแทน   
ที&รับรู้แลว้ ความพึงพอใจยอ่มเกิดขึ$น 
 สรุปได้ว่า ผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจต่อการทาํงานมากน้อย ขึ$นอยู่กบัสิ& งจูงใจ     
ในการทาํงาน ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การที&ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนนั$น 
ผูเ้รียนจะตอ้งมีแรงจูงใจที&อยากเรียน ซึ& งผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงสิ& งที&ก่อให้เกิดแรงจูงใจหลาย ๆ ดา้น 
เช่น การจดับรรยากาศ สถานการณ์ เทคนิคการสอน การยกย่องชมเชย การให้รางวลั การทาํให ้       
ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การได้รับการยอมรับจากผูอื้&น มีผลสัมฤทธิo ทางการเรียนที&ดี   
จะทาํใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนหรือการปฏิบติังาน 

 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ลิสที& (Listi. 1998 : 1891 - A) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิo ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
และทัศนคติของนักเรียน เกรด 3 ที&อยู่ในเขตเมืองที& มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป                  
แบบเส้นตรง กบัการสอนตามปกติ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนที&เรียน โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป  
แบบเส้นตรง มีผลสัมฤทธิo ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยวิธีสอนปกติ ผลการเปรียบเทียบ       
การสอนทั$ง 2 วิธี มีความสัมพนัธ์กนัดา้นความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดบั .05    
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แต่ดา้นรูปแบบการเรียนรู้ทั$ง 2 แบบ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ผลการทดลองครั$ งนั$น ยงัพบวา่ 
นกัเรียนที&เรียนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปแบบเส้นตรง มีทศันคติที&ดีต่อวชิาสังคมศึกษา 
 ชิมิซุ (Shimizu. 2006 : 175 - 189) ได ศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปด วยวิธีการสอนโดยการใช ้   
เม าส คอมพิวเตอร เพื&อการพฒันาเด็กนักเรียนอนุบาลบทเรียนสําเร็จรูปถูกนํามาใช ทดสอบกับ                
กลุ มตวัอย าง ทางด านกายภาพ เสียง และท าทาง ด วยวิธีการสอนให กลุ มตวัอย างใช เม าส คอมพิวเตอร   
ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนสําเร็จรูปทาํให เด็กนักเรียนอนุบาลได ทกัษะที&ได เรียนมาจากทั$ง 3 ขั$นตอน  
สําหรับการประเมินครั$ งที& 2 แสดงให เห็นว าเด็กนกัเรียนอนุบาลทั$งหมดได เรียนรู   การชี$ ด วยเม าส 
ภายหลงัจากที&แทรกรูปแบบการสอนนี$ ในชั&วโมงเรียน รูปแบบการสอนนี$ ประกอบ  ด วยบทเรียน 
สาํเร็จรูปและกระตุ นกลุ มตวัอย างได ทนัทีซึ& งมีประสิทธิภาพต อการสอน โดยให มีการใช มือ สายตา 
เพื&อบงัคบั และชี$ เม าส ให ได     
 โมเลนดา (Molenda. 2008 : 52 - 58) ได ศึกษายุคของบทเรียนสําเร็จรูป ประสิทธิผลที&ได    
ซึ& งบทเรียนสําเร็จรูปถูกพฒันาขึ$ นมาเพื&อนาํมาใช ในกระบวนการเรียนการสอน ผลจากการวิจยั     
ใช บทเรียนสําเร็จรูปเป นที&น าพอใจสําหรับครูและสําหรับคนอื&นที&ต องการใช บทเรียนสําเร็จรูป    
ในสถาบนัของเขาในป จจุบนับทเรียนสําเร็จรูปยงัคงได รับความนิยมอยู เพราะเป นหลกัการทาํงาน  
ที&สาํคญัของความร วมมือ และการฝ กอบรมที&มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะเมื&อนาํบทเรียน
สําเร็จรูปไปใช ในชั&วโมงเรียนนั$นมีผลต อสถาบนัที&นาํไปใช ในเรื&องของต นทุนบทเรียนสําเร็จรูป  
ซึ& งในวนันี$ อาจเป นต นทุนการเรียนที&เพิ&มขึ$ นมา และเป นวิชาที&ควรมีการนําไปพิจารณาสําหรับ     
การศึกษาในโรงเรียนเอกชนและมหาวทิยาลยัด วย 
 งานวจัิยในประเทศ 
 อญัชลา  ศาสตร์สุภาพ (2549 : 68) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน 
และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั$ นมัธยมศึกษาปีที&  3 ผลการวิจัยพบว่า        

ความสามารถ และแรงจูงใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนกลุ่มทดลองที&ไดรั้บการสอน โดยใช้

บทเรียนสาํเร็จรูปการ์ตูนกบันกัเรียนกลุ่มควบคุมที&ไดรั้บการสอนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที&ระดบั .01 

 สุวรรณี  จุสมใจ (2549 : 98) ไดศึ้กษาผลของการใช้วรรณกรรมทอ้งถิ&นสุพรรณบุรี      
เป็นสื&อประกอบการสอนที&มีต่อผลสัมฤทธิo ทางการเรียน วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั$นตน้ปีที& 1 

วิทยาลยันาฏศิลปะสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลสัมฤทธิo ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท31101 

หลงัเรียนของนกัเรียนที&เรียนโดยการสอนแบบนาฏการสูงกวา่นกัเรียนที&เรียนโดยการสอนตามปกติ
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที& 0.01 2) ความเชื&อมั&นในตนเองของนักเรียนที&เรียนโดยการสอน         

แบบนาฏการสูงกวา่นกัเรียนที&เรียนโดยการสอนตามปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางทางสถิติที& .01 
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 เกษมศรี  บุญพอ (2550 : 74) ไดพ้ฒันาบทเรียนสําเร็จรูป เรื&องกฎหมายน่ารู้ ชั$นมธัยมศึกษา  
ปีที& 3 พบวา่ บทเรียนสําเร็จรูปที&สร้างขึ$นมีประสิทธิภาพ 93.66/ 95.08  2) ผลสัมฤทธิo ทางการเรียน
ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที& 3 หลงัเรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที&ระดบั .01 
 เสงี&ยม  แสนสุด  (2551 : 74)  ไดส้ร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาเรื&อง ประวติัศาสตร์
สมยัอยุธยา สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที& 2 พบว่า บทเรียนสําเร็จรูปที&สร้างขึ$นมีคุณภาพ    
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี&ย 4.02  มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 87.27/82.51 ผลสัมฤทธิo ทางการเรียน
ของนักเรียนที&เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูปหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         
ที&ระดบั .01 และนกัเรียนที&เรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 อาภาภรณ์  อินเสมียน  (2551 : 67 - 68)  ไดพ้ฒันาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูนเรื&อง 
อริยสัจ 4  กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั$ นประถมศึกษาปีที&  4 พบว่า บทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบการ์ตูน เรื&อง อริยสัจ 4 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั$นประถมศึกษาปีที& 5 มีคุณภาพ
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี&ย 3.91 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.66/89.40 ผลสัมฤทธิo ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจ         
อยูใ่นระดบัมาก 
 รุ งทิพย   กลินทะ (2551 : 102 - 106)  ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู         
ด วยเพลงประกอบภาพ เรื& อง วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา กลุ มสร างเสริมประสบการณ ชีวิต               

ชั$นประถมศึกษาป ที& 2 พบว า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ด วยเพลงประกอบภาพ เรื&อง วนัสําคญั

ทางพระพุทธศาสนา กลุ มสร างเสริมประสบการณ ชีวิต ชั$นประถมศึกษาป ที& 2 มีประสิทธิภาพ               
เท ากับ 81.24/88.33 ซึ& งสูงกว าเกณฑ  80/80 ที&ตั$ งไว  ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7964                 

ซึ& งหมายความว า นักเรียนมีความรู เพิ&มขึ$ นร อยละ79.64  และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี&ยวกับ        
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ด วยเพลงประกอบภาพ เรื& องวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา           

โดยภาพรวมอย ู ในระดบัมาก 

 นวลจนัทร   วเิศษ (2552 : 86 - 87)  ได ศึกษาการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปการ ตูนประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน เรื& อง การประหยัด กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา               
และวฒันธรรม ชั$นประถมศึกษาป ที& 6  พบว า บทเรียนสําเร็จรูปการ ตูนประกอบกิจกรรมการจัด      
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 84.20/85.12 นกัเรียนชั$นประถมศึกษาป ที& 6 มีผลสัมฤทธิo ทางการเรียน
หลงัเรียนด วยบทเรียนสาํเร็จรูปสูงกว าก อนเรียน อย างมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .01 
 ทองคูณ  หนองพร าว (2552 : 79) ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู       
และบทเรียนสําเร็จรูป เรื& อง จงัหวดัของเรา (บุรีรัมย ) กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา      
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และวฒันธรรม ชั$นประถมศึกษาป ที& 4 พบว า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู และบทเรียนสําเร็จรูป 
มีประสิทธิภาพ 83.87/84.08 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิo ทางการเรียนหลงัเรียนและก อนเรียนแตกต างกนั 
อย างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดบั .01 โดยมีผลสัมฤทธิo ทางการเรียนสูงกว าก อนเรียน  นักเรียน        
มีความพึงพอใจโดยรวมอย ูในระดบัมากที&สุด  
 ธมนวรรณ  พรหมจนัทร  (2552 : 90)  ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช บทเรียนสําเร็จรูป เรื&อง จงัหวดัอุบลราชธานี กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนา และ
วฒันธรรม ชั$นประถมศึกษาป ที& 6 การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ที&ทาํให้นกัเรียน
เกิดความรู้ความเขา้ใจ ความสนุกสนาน มีการคน้หาคาํตอบได้และสามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบติัจริง
ดว้ยตนเอง พบว า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู มีประสิทธิภาพ 84.26/84.30 นกัเรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมอย ูในระดบัมาก   
 วฒันา  ภิญญมิตร  (2552 : 79 - 80) ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู และบทเรียน
สําเร็จรูป เรื& อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม            
ชั$นประถมศึกษาปีที& 4  พบว า แผนการจดัการเรียนรู และบทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพ เท ากบั 
85.15/84.85  ค าดชันีประสิทธิผลเท ากบั 0.72 ความคิดเห็นของผู เรียนที&ใช แผนแสดงว า ผู เรียน         
มีความสามารถในการเรียนรู เพิ&มขึ$นร อยละ 72 นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอย ูในระดบัมาก 
 ศมาภรณ   สีเนา  (2552 : 81) ได ศึกษาการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ ตูน เรื&อง 
มรรค 8  ชั$นประถมศึกษาป ที& 4 พบว า แผนการจดัการเรียนรู มีประสิทธิภาพ 82.97/82.60 นกัเรียน                
มีความพึงพอใจอย ูในระดบัมากที&สุด  
 เมตตา  ภูนาวนั (2553 : 80) ได ศึกษาการจดัการเรียนรู โดยใช บทเรียนสําเร็จรูป            
เรื&องจงัหวดักาฬสินธุ  กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั$นประถมศึกษา     
ป ที& 4 พบว่า แผนการจดัการเรียนรู มีประสิทธิภาพ เท ากบั 82.00/81.75 มีความพึงพอใจในการเรียนรู 
โดยรวมระดบัมากที&สุด 
 จากเอกสารและงานวิจยัที&เกี&ยวขอ้ง สรุปไดว้่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม โดยเฉพาะวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนามีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิ&ง สําหรับ  
นกัเรียน จึงได้สร้างและพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วฒันธรรม ชั$นประถมศึกษาปีที& 3 เรื& อง วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา ได้นาํหลกัการ ทฤษฏี 
เอกสาร และผลการวิจยัที&เกี&ยวขอ้งมาใช้ในการดาํเนินงานสร้างและพฒันานวตักรรม เพื&อเป็นสื&อ              
ในการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 




