
บทที�  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื� อง การพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 สรุปเป็นขั(นตอนไดด้งันี(  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. การอภิปรายผลการวจิยั 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  
 2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงั  
การเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม            
สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  
   3. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม      
ที� เ รียนโดยการใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  
 4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที� เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป กลุ ่มสาระ          
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที� 2                     
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา รวมทั(งสิ(น 89 คน ประกอบดว้ย นกัเรียน            
ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 3 หมู่เรียน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนเทศบาล
ชุมชนวิมลวิทยา  ภาคเรียนที� 2  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 2 หมู่เรียน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 
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(Cluster Random Sampling) โดยใหน้กัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ 3 จาํนวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
และนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวบขอ้มูลในการวจิยัครั( งนี(   มีดงันี(  
 1. บทเรียนสํา เ ร็จรูป  กลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และว ัฒนธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 5 เล่ม 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
จาํนวน 30 ขอ้ 
 3. แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการเรียนบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้   
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั( นประถมศึกษาปีที�  3 ของกลุ่มทดลอง        
และกลุ่มควบคุม 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วย บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียน  ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 15 ขอ้ 
 การเกบ็รวบรวมข้องมูล 
 การวิจยัครั( งนี( เป็นการวิจยักึ� งทดลอง (Quasi-experimental Design) ผูว้ิจยัดาํเนินการ          
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามลาํดบั  ดงันี(  
 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ส่งให้ทางโรงเรียน
เพื�อขออนุญาตปฐมนิเทศนกัเรียน และดาํเนินการวจิยัตามลาํดบัขั(นตอน 
 2. ดาํเนินการกบันกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ที� 1 และนกัเรียนชั(นประถมศึกษา     
ปีที� 3 หมู่ที� 3 ภาคเรียนที�  2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา  
  2.1 อธิบายเกี�ยวกบัการวจิยั เป้าหมาย วธีิการและเกณฑก์ารประเมิน 
  2.2 ทําการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน         
ก่อนการใช้บทเรียนสํา เ ร็จรูป ก ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           
สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 
 3. ดาํเนินการทดลองโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 กับนักเรียนกลุ่มทดลอง และการสอน     
แบบปกติกบันกัเรียนกลุ่มควบคุม  
 4. ทาํการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8
หลงัการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน
ชั(นประถมศึกษาปีที� 3  
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  5. ประเมินความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  จาํนวน 15  ขอ้ 
 6. รวบรวมและตรวจผลการทดสอบเพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3      
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั(นตอน ดงันี(  
 1. หาค่าสถิติพื(นฐาน ความสามารถในการเรียนของนกัเรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูป   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ของ
แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนั(นนาํขอ้มูลไปหาค่าเฉลี�ย ( X ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที�ใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ทั(งก่อนเรียน
และหลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม                
โดยทดสอบค่าที (t-test Dependent) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปในการคาํนวณ  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ           
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โดยการหา    
ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ในการแปลความหมาย   
เป็นช่วงคะแนน ดงันี(  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ข : 100) 
  4.51  -  5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  3.51  -  4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  2.51  -  3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51  -  2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00  -  1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 
สรุปผลการวจัิย 

 การวจิยัครั( งนี(  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี(  
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�สร้างขึ(นเพื�อใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน                
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.93/86.78 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ที�ก ําหนด แสดงว่า บทเรียนสําเร็จรูป                 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3              
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที์�ระดบั 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 3. คะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและ          
กลุ่มควบคุม ที�เรียนโดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 4. นกัเรียนที�ไดเ้รียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก           
( X = 4.49) และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ยไดด้งันี(  ดา้นการ
ออกแบบบทเรียนสาํเร็จรูป มีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุด ( X = 4.54)  ดา้นกระบวนการเรียนรู้              
มีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุด ( X = 4.53) ดา้นเนื(อหา มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( X = 4.45) 
และดา้นประโยชน์  มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( X = 4.43) 
   
อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื� อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ ่มสาระการเ รียนรู้ส ังคมศึกษา     
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผล ดงันี(   
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา         
และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั( นประถมศึกษาปีที�  3 ที�สร้างขึ( นมีค่า เท่ากับ 87.93/86.78              
ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ทั( งนี( เ นื� องมาจาก บทเรียนสําเ ร็จรูปดังกล่าว มีขั( นตอนการสร้าง               
และหาคุณภาพที�เหมาะสม เริ�มจากการศึกษาคน้ควา้ และวิเคราะห์หลกัสูตรอยา่งละเอียด การศึกษา
วิธีการสร้างที�มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชี�ยวชาญ การทดลองใช ้  
กบันกัเรียนครบทั(งแบบ 1 : 1 กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ ในทุกขั(นตอนการตรวจสอบมีการปรับปรุงแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะ และขอ้บกพร่อง ทาํให้ไดบ้ทเรียนสําเร็จรูปที�สมบูรณ์ เมื�อนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที�กาํหนด  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ งทิพย   กลินทะ (2551 :    
102 - 106) ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด วยเพลงประกอบภาพ เรื�อง วนัสําคญั
ทางพระพุทธศาสนา กลุ มสร างเสริมประสบการณ ชีวิต ชั(นประถมศึกษาป ที� 2 พบว า แผนการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู ด วยเพลงประกอบภาพ เรื� อง วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา กลุ มสร างเสริม
ประสบการณ ชีวติ ชั(นประถมศึกษาป ที� 2 มีประสิทธิภาพเท ากบั 81.24/88.33 ซึ� งสูงกว าเกณฑ  80/80 
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ที�ตั( งไว้ และงานวิจัยของศมาภรณ   สีเนา (2552 : 81) ได ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบการ ตูน  เรื�อง มรรค  8  ชั(นประถมศึกษาป ที� 4 พบว า บทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ ตูน  เรื�อง 
มรรค  8  ชั(นประถมศึกษาป ที� 4  มีประสิทธิภาพ 82.97/82.60  
 2. ผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3    

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เนื�องมาจากบทเรียนสําเร็จรูปเป็นนวตักรรม 

ที�ผูว้จิยัสร้างขึ(นเพื�อสนองความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสําคญั เป็นสื�อ

การเรียนการสอนที�ดีเพราะในบทเรียนสําเร็จรูปมีส่วนประกอบที�หลากหลาย มีคาํแนะนาํการใช ้

บทเรียนสาํเร็จรูปสาํหรับครู และนกัเรียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระสาํคญั แบบทดสอบก่อนเรียน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน กรอบการเรียนรู้ พร้อมทั( งค ําถาม ที� เรียงลําดับจากง่ายไปยาก           

แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียนและบรรณานุกรม ซึ� งทิศนา  แขมมณี (2552 : 16) 

ได้กล่าวว่า บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง สื� อการจัดการเรียนรู้ที�สร้างขึ( น โดยกําหนดเนื( อหา           

วตัถุประสงคว์ิธีการ ตลอดจนอุปกรณ์การสอนที�นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยแบ่งเนื(อหา

ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ โดยลาํดบัเนื(อหาจากง่ายไปหายากแต่ละกรอบมีคาํถามและ     

คาํตอบเพื�อให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพของตนเอง  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

นวลจนัทร์  วิเศษ (2552 : 86 - 87) ได ศึกษาการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปการ ตูนประกอบกิจกรรม 

การเรียนการสอน เรื� อง การประหยดั กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม              

ชั( นประถมศึกษาป ที�  4  พบว า บทเรียนสําเร็จรูปการ ตูน ประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้                   

มีประสิทธิภาพ 84.20/85.12 นกัเรียนชั(นประถมศึกษาป ที� 4  มีผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนหลงัเรียน           

ด วยบทเรียนสําเร็จรูปสูงกว่าก่อนเรียนอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 และงานวิจัย            

ของทองคูณ  หนองพร าว (2552 : 79) ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้             

และบทเรียนสําเร็จรูป เรื� องจงัหวดัของเรา (บุรีรัมย ) กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา      

และวฒันธรรม ชั(นประถมศึกษาป ที� 4 พบว า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู และบทเรียนสําเร็จรูป 

มีประสิทธิภาพ 83.87/84.08 นัก เ รียนมีผลสัมฤทธิ8 ทางการเ รียนหลัง เ รียนและก อนเรียน            

แตกต างกนัอย างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยมีผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนสูงกว าก อนเรียน   

 3. ผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที� เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3               
มีผลสัมฤทธิ8 ทางการเ รียนสูงกว่านักเ รียนกลุ่มควบคุมที� เ รียนโดยใช้การสอนแบบปกติ                    
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 เนื�องจากบทเรียนสําเร็จรูปนั( นมีข้อดีคือ การส่งเสริม              
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ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง นักเรียนได้เรียนรู้เป็นขั(นตอนทีละน้อย และทราบผลการเรียนรู้           
ของตนเองทุกขั(นตอน สนองตอบความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน เพราะนกัเรียนสามารถ
ศึกษาบทเรียนในเวลาใด เมื�อไรก็ไดต้ามความพอใจของนกัเรียนเอง ซึ� งกุศยา  แสงเดช (2552 : 35) 
ได้กล่าวว่า การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง นักเรียนได้เรียนรู้เป็นขั(นตอนทีละน้อย  
และทราบผลการเรียนรู้ของตนเองทุกขั(นตอน สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
เพราะนักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใดเมื�อไรก็ได้ ตามความพอใจของนักเรียนเอง          
ทั(งยงัเป็นวิธีสอนที�ช่วยลดภาระครู และช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอญัชลา  ศาสตร์สุภาพ (2549 : 68) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน และแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั(นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน
สําเร็จรูปการ์ตูนกบัการสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถ และแรงจูงใจในการอ่าน
ภาษาไทย ของนกัเรียนกลุ่มทดลองที�ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปการ์ตูนกบันกัเรียน
กลุ่มควบคุม  ที�ไดรั้บการสอนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที�เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โดยรวมมีความพึงพอใจ    

อยูใ่นระดบัมาก เนื�องมาจากบทเรียนสาํเร็จรูปมีภาพประกอบที�สวยงาม มีความน่าสนใจและน่าอ่าน

ในการจดัรูปแบบ สาระ เนื(อหาแต่ละเล่มใชภ้าษาที�เขา้ใจไดดี้และง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั สามารถ

ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองและคน้พบคาํตอบหรือทาํกิจกรรมสาํเร็จ ดว้ยตนเองหรือกบัเพื�อน เนื(อหา

ที�ใชมี้ความเหมาะสมกบัเวลาที�ใช ้ซึ� งมธุรส  สวา่งบาํรุง (2551 : 48 - 51) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ

กบัผลการเรียนมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกทั(งนี( ขึ(นอยูก่บักิจกรรมที�นกัเรียนไดป้ฏิบติัทาํให้นกัเรียน

ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและจิตใจ ซึ� งเป็นส่วนสําคัญที�จะทําให้เกิด           

ความสมบูรณ์ของชีวิตมากนอ้ยเพียงใด นั�นคือสิ�งที�ตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการส่งเสริม

ความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวฒันา  ภิญญมิตร             

(2552  : 79 - 80) ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู และบทเรียนสําเร็จรูป เรื�อง อาณาจกัร

สุโขทัย กลุ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั( นประถมศึกษาปีที�  4 พบว า          

นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก และงานวิจยัของธมนวรรณ  พรหมจนัทร      

(2552 : 90)  ได ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป             

เรื�องจงัหวดัอุบลราชธานี กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม ชั(นประถมศึกษา 

ป ที� 6 พบว า นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอย ูในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเรื� อง การพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี(  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป ควรมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบมีการพฒันาตามขั(นตอน
การวจิยั เพราะจะทาํใหก้ารพฒันาบทเรียนทาํไดง่้าย 

2. ควรมีการส่งเสริมให้มีการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปเนื(อหาอื�น ๆ ที�หลากหลาย เพื�อจะ
ได้ช่วยส่งเสริมผูเ้รียนให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื� องมือการเรียนรู้ และฝึกให้ผูเ้รียน                  
มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 3. ควรมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในการนาํบทเรียนสําเร็จรูป ที�ได้มีการพฒันา 
ขึ(นมาอยา่งมีประสิทธิภาพมาใชร่้วมในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนจริง 
 4. ควรส่งเสริมให้มีการนาํ บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ไปใช้เพื�อทบทวนเนื(อหาในการเรียน             
การสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนหรือคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติมดว้ยตนเอง 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั/งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ8 การเรียนของนักเรียนที�เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3               
ดว้ยนวตักรรมอื�น ๆ      
 2. ควรมีการพฒันาต่อยอดบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โดยใชสื้�อที�เป็นเทคโนโลยีเพื�อให้นกัเรียน
เกิดความสนใจบทเรียนเพิ�มยิ�งขึ(น 




