บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผูร้ ายงานได้แบ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องไว้
ดังนี้
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ชนิดของคําในภาษาไทย
3. บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
4.1 ความหมายของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
4.2 ลักษณะของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
4.3 ชนิดของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
4.4 ขั้นตอนในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
4.5 จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
4.6 ประโยชน์ของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
5. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ในประเทศ
งานวิจยั ต่างประเทศ

หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551

หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาํ หนดสาระการเรี ยนไว้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คือ
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่ละสาระการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง หน่วยการเรี ยนรู้และแผนการเรี ยนรู ้
และการวัดผลประเมินผล สําหรับภาษาไทย หลักสู ตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาํ หนด
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยน เมื่อเรี ยนจบการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานซึ่งกําหนดไว้เฉพาะส่ วนที่จาํ เป็ นสําหรับเป็ นพื้นฐานในการดํารงชีวติ ให้มีคุณภาพ
สําหรับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามความรู ้ความสามารถความถนัด และความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

สาระที่ ๑ การอ่ าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนําไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหา
ในการดําเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่ องราว
ในรู ปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ ความคิด
ความรู ้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ และสร้างสรรค์
สาระที่ ๔ หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง ของภาษาและ
พลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติ
ของชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
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แผนภูมิที่ 1

โครงสร้างเวลาเรี ยน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรี ยน ดังนี้
เวลาเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิ ตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

40

40

80

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

40

40

80

80

80

80

รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)

800

800

800

800

800

800

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมที่

120

120

120

120

120

120

ม. 1

ม. 2

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ม. 3

ม. 4 – 6

120

240

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานศึกษาจัดเพิม่ เติม
ตามความพร้ อมและจุดเน้ น

ปี ละไม่เกิน 80 ชัว่ โมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่ เกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(3 นก.)

120

(6 นก.)

240

(6 นก.)

๒๔๐

(3 นก.)

(3 นก.)

(3 นก.)

(๖ นก.)

120

120

120

240

(3 นก.)

(3 นก.)

(3 นก.)

(6 นก.)

80

80

80

120

(2 นก.)

(2 นก.)

(2 นก.)

(3 นก.)

80

80

80

120

(2 นก.)

(2 นก.)

(2 นก.)

(3 นก.)

120

80

80

80

(2 นก.)

(2 นก.)

(2 นก.)

(3 นก.)

120

120

120

240

(3 นก.)

(3 นก.)

(3 นก.)

(6 นก.)

840

840

840

1,560
(39 นก.)
360

(21 นก.)

(21 นก.)

(21 นก.)

120

120

120

ปี ละไม่เกิน 240 ชัว่ โมง

ไม่นอ้ ยกว่า 1,560
ชัว่ โมง

ไม่ เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี

รวม 3 ปี
ไม่ น้อยกว่ า
3,600 ชั่วโมง

ที่มา : (หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551,
หน้า 23
)
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การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสู ตรสู่ การปฏิบตั ิ หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นหลักสู ตรที่มีมาตรฐานการเรี ยนรู้ สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน เป็ นเป้ าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณสมบัติตามเป้ าหมายหลักสู ตร ผูส้ อนพยายามคัดสรร
กระบวนการเรี ยนรู ้ จัดการเรี ยนรู ้โดยช่วยให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ผา่ นสาระที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร ๘ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ รวมทั้งปลูกฝังเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็ น
สมรรถนะสําคัญให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
1. หลักการจัดการเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้
สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผูเ้ รี ยน กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง เน้นให้ความสําคัญทั้งความรู ้ และคุณธรรม
2. กระบวนการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนจะต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย เป็ นเครื่ องมือที่จะนําพาตนเองไปสู่ เป้ าหมายของหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ที่
จําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยน อาทิ กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู ้
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง กระบวนการปฏิบตั ิ ลงมือทําจริ ง
กระบวนการจัดการ
กระบวนการวิจยั กระบวนการเรี ยนรู ้การเรี ยนรู ้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
กระบวนการเหล่านี้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนควรได้รับการฝึ กฝน
พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี บรรลุเป้ าหมายของหลักสู ตร ดังนั้น
ผูส้ อนจึงจําเป็ นต้องศึกษาทําความเข้าใจในกระบวนการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
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ผูส้ อนต้องศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยเลือกใช้วธิ ี สอนและเทคนิคการสอน สื่ อ/แหล่ง
เรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้ าหมายที่
กําหนด
4. บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามเป้ าหมายของหลักสู ตร ทั้งผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนควรมีบทบาท ดังนี้
4.1 บทบาทของผูส้ อน
1
) ศึกษาวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล แล้วนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่ทา้ ทายความสามารถของผูเ้ รี ยน
2) กําหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ด้านความรู ้และทักษะ
กระบวนการ ที่เป็ นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3) ออกแบบการเรี ยนรู ้และจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมาย
4
เรี ยนรู ้

) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิดการ

5
) จัดเตรี ยมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
6
) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
7
) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน รวมทั้ง
ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง
4.2

บทบาทของผูเ้ รี ยน
1 ) กําหนดเป้ าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเอง

2
) เสาะแสวงหาความรู ้ เข้าถึงแหล่งการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ ความรู้
ตั้งคําถาม คิดหาคําตอบหรื อหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้
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ด้วยตนเอง และนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง มีๆปฏิสัมพันธ์ ทํางาน ทํากิจกรรมร่ วมกับ
กลุ่มและครู ประเมินและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

สื่ อการเรียนรู้
สื่ อการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยน
เข้าถึงความรู ้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสู ตรได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สื่ อการเรี ยนรู ้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และ
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสม กับ ระดับ
พัฒนาการ และลีลาการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน
การจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรื อปรับปรุ ง
เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่ อต่างๆ ที่มีอยูร่ อบตัวเพื่อนํามาใช้ประกอบในการจัดการเรี ยนรู ้ที่
สามารถส่ งเสริ มและสื่ อสารให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อ
พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผูม้ ีหน้าที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดําเนินการดังนี้
1. จัดให้มีแหล่งการเรี ยนรู ้ ศูนย์สื่อการเรี ยนรู ้ ระบบสารสนเทศการเรี ยนรู ้ และเครื อข่าย
การเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก
2. จัดทําและจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้สาํ หรับการศึกษาค้นคว้าของผูเ้ รี ยน เสริ มความรู ้ให้
ผูส้ อน รวมทั้งจัดหาสิ่ งที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้
3. เลือกและใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง
กับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู ้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน
4. ประเมินคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เลือกใช้อย่างเป็ นระบบ
5
. ศึกษาค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
6. จัดให้มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเกี่ยวกับสื่ อและการใช้สื่อ
การเรี ยนรู้เป็ นระยะๆ และสมํ่าเสมอ
ในการจัดทํา การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่ อการเรี ยนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา
ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของสื่ อการเรี ยนรู ้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสู ตร วัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู ้ การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยน เนื้อหามีความถูกต้องและ
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ทันสมัย ไม่กระทบความมัน่ คงของชาติ ไม่ขดั ต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รู ปแบบการ
นําเสนอที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ

ทําไมต้ องเรียนภาษาไทย
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพ
และเสริ มสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิจธุ ร ะ การงาน และดํารงชีวติ
ร่ วมกัน ในสังคมประชาธิ ปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู ้ พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยงั เป็ น
สื่ อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุ นทรี ยภาพ เป็ นสมบัติล้ าํ ค่า
ควรแก่การเรี ยนรู ้ อนุรักษ์ และสื บสาน ให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป

เรียนรู้ อะไรในภาษาไทย
ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ตอ้ งฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพื่อ การสื่ อสาร การ
เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อนําไปใช้ในชีวติ จริ ง
การอ่าน การอ่านออกเสี ยงคํา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คําประพันธ์ชนิดต่างๆ
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้จากสิ่ งที่อ่าน เพื่อนําไป
ปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่ อสาร โดยใช้ถอ้ ยคําและรู ปแบบต่างๆ
ของการเขียน ซึ่ งรวมถึงการเขียนเรี ยงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ
วิเคราะห์วจิ ารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู ้สึก พูดลําดับเรื่ องราวต่างๆ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็ นทางการ
และ ไม่เป็ นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
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หลักการใช้ภาษาไทย
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิ พลของ

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของ
เด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็ นภูมิปัญญา ที่ มีคุณค่าของไทย ซึ่ งได้ถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิด ค่านิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่ องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาเพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
และภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ได้ส่งั สมสื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
• อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็ นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง
อธิ บาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ข้อความ สํานวนโวหาร จากเรื่ องที่
อ่าน เข้าใจคําแนะนํา คําอธิ บายในคู่มือต่างๆแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริ ง รวมทั้งจับใจความ
สําคัญของเรื่ องที่อ่านและนําความรู ้ความคิดจากเรื่ องที่อ่านไปตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวติ
ได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่ งที่อ่าน
• มีทกั ษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ งบรรทัดเขียนสะกดคํา แต่งประโยค
และเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่ อสารโดยใช้ถอ้ ยคําชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ โครงเรื่ องและ
แผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรี ยงความ ย่อความ จดหมายส่ วนตัว กรอกแบบ
รายการต่างๆ เขียนแสดงความรู ้สึกและความคิดเห็น เขียนเรื่ องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
และมีมารยาทในการเขียน
• พูดแสดงความรู ้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและดู เล่าเรื่ องย่อหรื อสรุ ปจากเรื่ องที่ฟัง
และดู ตั้งคําถาม ตอบคําถามจากเรื่ องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดู
โฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามลําดับขั้นตอนเรื่ องต่างๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรื อประเด็นค้นคว้า
จากการฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด
• สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา สํานวน คําพังเพยและสุ ภาษิต รู้และเข้าใจ ชนิด
และหน้าที่ของคําในประโยค ชนิดของประโยค และคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คาํ ราชาศัพท์
และคําสุ ภาพได้ อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุ ภาพ และ
กาพย์ยานี ๑๑
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• เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพื้นบ้าน ร้องเพลง
พื้นบ้านของท้องถิ่น นําข้อคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง และท่องจําบทอาขยาน
ตามที่กาํ หนดได้

ชนิดของคําในภาษาไทย

1. คํานาม
คํานาม คือ คําที่ใช้เรี ยกชื่อของคน สัตว์ สถานที่ สิ่ งของต่าง ๆ แบ่งออกเป็ น 5 ชนิด คือ
1.1 สามานยนาม เป็ นคําที่ใช้เรี ยก คน สัตว์ สิ่ งของโดยทัว่ ๆ ไป มักเรี ยกอีก
อย่างหนึ่งว่า คํานามทัว่ ไป เช่น
เด็ก นัง่ อยูใ่ น โรงเรียน
ดินสอ อยูใ่ น กระเป๋ า
1.2 วิสามานยนาม เป็ นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า คํานาม
ชี้เฉพาะ เช่น
สามก๊ ก เป็ นหนังสื อพงศาวดารจีน
เขาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
1.3 ลักษณนาม เป็ นคําที่บอกลักษณะของคํานามที่อยูข่ า้ งหน้า เพื่อบอกลักษณะ
ขนาดของคํานามให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น คําลักษณนามจะวางอยูห่ ลังตัวเลข หรื อคําแสดงจํานวน ตัวอย่าง
คํานามบอกลักษณะ เช่น
แห 1
ปาก ตากอยูบ่ นไม้ไผ่ 2 ลํา
นก
ฝูงหนึ่งลงกินข้าวในนาแปลงหนึ่ง
1.4 สมุหนาม เป็ นคําแสดงหมวดหมู่ของคน สัตว์ สิ่ งของ คําสมุหนามจะวางอยู่
หน้าคํานามทัว่ ไป เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า คํานามบอกหมวดหมู่
พวกกรรมกรนัดกันหยุดงาน
คณะครู เดินทางไปทัศนศึกษา
1.5 อาการนาม เป็ นคํานามที่แสดงถึงสิ่ งที่เป็ นนามธรรม ไม่เป็ นรู ปร่ าง และ
แสดงถึงความรู ้สึกทางจิตใจ จะมีคาํ ว่า “การ” หรื อ “ความ” นําหน้า เช่น
ความดีของพ่อเป็ นที่สรรเสริ ญของคนทัว่ ไป
การใช้น้ าํ การใช้ไฟฟ้ า ต้องใช้อย่างประหยัด
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2. คําสรรพนาม
คําสรรพนาม เป็ นคําที่ใช้เรี ยกแทนคน สัตว์ สิ่ งของ ซึ่ งแบ่งออกเป็ นหลายชนิด
คือ
2.1 บุรุษสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้แทนผูพ้ ดู ผูท้ ี่พดู ด้วย และผูท้ ี่พดู ถึง
แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
2.1.1 สรรพนามบุรุษที่ 1 คือ สรรพนามที่ใช้แทนผูพ้ ดู ได้แก่ ฉัน ผม เรา
ข้าพเจ้า กระผม ดิฉนั ฯลฯ
2.1.2 สรรพนามบุรุษที่ 2 คือ สรรพนามที่ใช้แทนผูฟ้ ังที่เราสนทนาด้วย
ได้แก่ ท่าน เธอ ใต้เท้า คุณ ฯลฯ
2.1.3 สรรพนามบุรุษที่ 3 คือ สรรพนามที่ใช้แทนผูถ้ ูกกล่าวถึง ได้แก่ เขา
มัน ท่าน เธอ ฯลฯ
2.2 ปฤจฉาสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้แทนคํานามแต่มีเนื้อความเป็ นคําถาม
ได้แก่คาํ ว่า ใคร อะไร ไหน ผูใ้ ด ฯลฯ เช่น
เมื่อเช้านี้
ใครมาหาฉัน อะไรอยูใ่ นกระเป๋ า
บ้านของคุณอยูท่ ี่
ไหน
ใครอยูใ่ นห้อง
2.3 อนิยมสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้แทนคํานาม ไม่ได้ช้ ีเฉพาะเจาะจง ใช้ใน
ประโยคบอกเล่า ได้แก่คาํ ว่า ใคร อะไร ไหน ผูใ้ ด ผูอ้ ื่น ฯลฯ เช่น
คุณจะซื้ อ
อะไรก็ได้
ตูใ้ บนี้ไม่มีสิ่งใดอยูเ่ ลย
3. คํากริยา
คํากริยา
เป็ นคําที่แสดงการกระทําหรื อแสดงสภาพของคน สัตว์ สิ่ งของ คํากริ ยามี
หลายลักษณะ เช่น
3.1 สกรรมกริยา คือ กริ ยาที่ตอ้ งมีกรรมมารับจึงจะทําให้ความหมายสมบูรณ์
เช่น พ่อค้าขายของ ชาวนาไถนา แม่ป้อนข้าวลูก เป็ นต้น
3.2 อกรรมกริยา คือ กริ ยาที่มีเนื้อความครบถ้วนโดยไม่ตอ้ งมีกรรม มารองรับ
เช่น คุณพ่อนอนแต่หวั คํ่า วิชยั หัวเราะ ดวงจันทร์ ส่องแสง
3.3 วิกตรรถกริยา คือ กริ ยาที่ตอ้ งอาศัยคําหรื อกลุ่มคํามาเติมเต็ม เพื่อให้ได้ความ
สมบูรณ์ ได้แก่คาํ ว่า เป็ น เหมือน คล้าย เท่า ดุจ เสมือน ประดุจ ฯลฯ เช่น เขา
เหมือน พ่อ
แมวคล้ ายเสื อ เป็ นต้น
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3.4 กริยานุเคราะห์ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่ากริ ยาช่วย กริ ยาที่ทาํ หน้าที่ช่วยกริ ยา
แท้ในประโยค เพื่อให้ความหมายของคํากริ ยาแท้น้ นั ชัดเจนยิง่ ขึ้น ได้แก่คาํ ว่า จะ กําลัง อาจ ต้อง
ควร ฯลฯ เช่น ลมอาจพัดแรง เขาต้ องสอบใหม่ ฉันจะไปหาเธอ เป็ นต้น
4. คําวิเศษณ์
คําวิเศษณ์ เป็ นคําที่ทาํ หน้าที่ประกอบคํานาม คําสรรพนาม คํากริ ยา และคําวิเศษณ์
ด้วยกัน ให้ได้ความชัดเจนยิง่ ขึ้น คําวิเศษณ์จะวางอยูห่ ลังคําที่มนั ขยาย
4.1 คําวิเศษณ์ ประกอบคํานาม เช่น
คน
อ้ วนเป็ นเพื่อนกับคนผอม โต๊ะกลมทาสี เหลือง
4.2 คําวิเศษณ์ ประกอบคําสรรพนาม เช่น
ใคร
หนออยูใ่ นห้องรับแขก ฉันเองเก็บกระเป๋ าสตางค์ได้
4.3 คําวิเศษณ์ ประกอบคํากริยา เช่น
ม้าวิง่
เร็ว น้องกินข้าวจุ
4.4 คําวิเศษณ์ ประกอบคําวิเศษณ์ เช่น
เขารักน้อง
เหลือเกิน เขากินอาหารจุมาก
5. คําบุพบท
คําบุพบท คือ คําที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคําหรื อประโยค คําบุพบทจะอยูห่ น้า
คํานาม คําสรรพนาม คํากริ ยา คําวิเศษณ์ คําบุพบทมีหลายชนิด ได้แก่
5.1 คําบุพบทบอกสถานที่ ได้แก่คาํ ว่า บน ใต้ ใน เหนือ เป็ นต้น เช่น
กบ
ในสระ ขนมบนโต๊ะ
5.2 คําบุพบทบอกความเป็ นเจ้ าของ ได้แก่คาํ ว่า แห่ง ของ เช่น
หนังสื อ
ของฉันหาย
5.3 คําบุพบทบอกความเกีย่ วข้ อง ได้แก่คาํ ว่า กับ แก่ เช่น
ฉัน
กับแม่จะสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน
ครู ควรให้ความเมตตา
แก่ ศิษย์
5.4 คําบุพบทบอกความประสงค์
ได้แก่คาํ ว่า เพื่อ สําหรับ เช่น
คุณพ่อทํางานหนัก
เพือ่ เรา
นํ้า
สํ าหรับดื่มอยูท่ างโน้น
6. คําสั นธาน
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คําสั นธาน คือ คําที่ใช้เชื่อมประโยค 2 ประโยค ให้มีใจความเชื่อมกันให้เป็ นประโยค
เดียวกัน เรี ยกว่า ประโยคความรวม คําสันธานแบ่งได้ดงั นี้
6.1 คําสั นธานเชื่ อมประโยคทีม่ ีเนือ้ ความคล้อยตามกัน ได้แก่คาํ ว่า ก็ กับ และ
ครั้น....ก็ เมื่อ....ก็ เป็ นต้น เช่น
พอฉันมาถึงบ้านฝนก็ตกพอดี
พ่อ
และแม่ทาํ งานเพื่อลูก
6.2 คําสั นธานเชื่ อมประโยคทีม่ ีเนือ้ ความขัดแย้งกัน ได้แก่คาํ ว่า แต่ แต่วา่ แต่...ก็
กว่า......ก็ เป็ นต้น เช่น
กว่ าเขาจะไปถึงก็มืดคํ่า
เขารวย
แต่ ว่าเขาหยิง่
6.3 คําสั นธานเชื่ อมประโยคทีม่ ีเนือ้ ความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้แก่ คําว่า
หรื อ มิฉะนั้น หรื อไม่ก็ เป็ นต้น เช่น
เธอต้องไปโรงเรี ยน
มิฉะนั้นจะถูกตี
เธอจะทําการบ้าน
หรือดูโทรทัศน์
6.4 คําสั นธานเชื่ อมประโยคทีม่ ีเนือ้ ความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
ได้แก่คาํ ว่า จึง
ดังนั้น ฉะนั้น เหตุเพราะ เหตุวา่ เพราะฉะนั้น ฉะนั้น....จึง เป็ นต้น เช่น
เขามีไหวพริ บดี
จึงปลอดภัย
เขาไม่ชอบออกกําลังกาย
เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็ นโรคได้ง่าย
7. คําอุทาน
คําอุทาน คือ คําที่แสดงอารมณ์ความรู ้สึกต่าง ๆ ของผูพ้ ดู หรื อข้อความที่ตามมา
เช่น อารมณ์ความรู ้สึกดีใจ เสี ยใจ เจ็บปวด แปลกใจ สงสาร เป็ นต้น ตําแหน่งของคําอุทานมักจะอยู่
หน้าประโยค และมีเครื่ องหมายอัศเจรี ย ์ (!) กํากับหลังคําอุทานนั้นด้วย คําอุทานมี 2 ชนิด คือ
7.1 คําอุทานบอกอาการ เป็ นคําอุทานที่เปล่งออกมาเมื่อมีความรู ้สึก ต่าง ๆ เช่น
เอ๊ ะ ! คุณเป็ นใคร แสดงความฉงนใจหรื อไม่เข้าใจ
โอ ! ฉันต้องกลับบ้านแล้วนะ แสดงความรู้สึกเมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้
เฮ๊ ย ! ออกไปให้พน้ จากสวนข้านะ แสดงความดุ ตวาด
โธ่ ! ลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้ แสดงความสงสาร
แหม ! จะมาก็ไม่บอก แสดงความแปลกใจ
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7.2 คําอุทานเสริมบท
เป็ นคําอุทานที่เปล่งออกมาโดยผูพ้ ดู ไม่คาํ นึงถึง
ความหมายของคําเสริ ม แต่เพิ่มนํ้าหนักให้แก่คาํ ที่ถูกเสริ ม เช่น
หมดทุกข์ หมดโศกกันเสี ยที
เรามาไชโยโห่ ร้องกันเถิด
สระผมสระเผ้ าให้สะอาดบ้างสิ
ตายจริ ง
! เปื้ อนเปรอะเลอะเทอะไปหมด

บทเรียนสํ าเร็จรู ป

ความหมายของบทเรียนสํ าเร็จรูป
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปหรื ออาจเรี ยกว่าบทเรี ยนโปรแกรม ( Programmed Instuction) หรื อ
บทเรี ยนด้วยตัวเอง จัดว่าเป็ นการสื่ อการสอนที่รู้จกั แพร่ หลาย เป็ นเครื่ องมือที่ครู จดั ทําขึ้นเองเพื่อ
ประกอบการสอนได้ง่าย ดังที่ สนิท สัตโยภาส (2532, หน้า 21) ได้กล่าวถึงความหมายของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปไว้วา่ เป็ นบทเรี ยนที่นกั เรี ยนเรี ยนด้วยตนเอง โดยครู จดั ทําขึ้นเพื่อสอนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ของบทเรี ยน ซึ่ งประกอบไปด้วยคําชี้แจง เนื้อหาคําถาม คําเฉลย หรื อคําอธิ บาย นักเรี ยนจะต้องอ่าน
หรื อเรี ยนด้วยตนเอง โดยอ่านเนื้อเรื่ องไปตอบคําถามไปพร้อมกับตรวจคําเฉลยเอง เมื่ออ่านจบเรื่ อง
พอดี
ทัศนา สิ ขณั ฑกสมิต (2535 , หน้า 17) ได้กล่าวว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นเทคโนโลยีทาง
การศึกษาประเภทหนึ่ง ที่นิยมใช้ในวงการศึกษา มีชื่อเรี ยกต่างกันไปตามลักษณะของการนําไปใช้
อาทิ แบบเรี ยนแบบโปรแกรม โปรแกรมการสอน โปรแกรมการเรี ยน โปรแกรมตํารา เครื่ องสอน
แบบเรี ยนด้วยตนเองหรื อบทเรี ยนแบบโปรแกรม เป็ นต้น ในการเรี ยกชื่อหลายชื่อดังกล่าว ขึ้นอยูก่ บั
การนําไปใช้แต่ส่วนใหญ่ครู จะรู ้จกั บทเรี ยนสําเร็ จรู ป บทเรี ยนโปรแกรม หรื อบทเรี ยนด้วยตนเอง
มากกว่า
สุ ทิน สุ ทธิ สมบูรณ์ (2536
, หน้า 20) กล่าวว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นการสอนโดยตั้ง
คําถามให้นกั เรี ยนตอบในขั้นต้ น จะเป็ นคําถามง่าย ๆ และต่อไปจะยากขึ้นเรื่ อย ๆ แต่ไม่กา้ วไปเร็ ว
เกินไปจนผูเ้ รี ยนตามไม่ทนั ผูเ้ รี ยนได้ชา้ หรื อเร็ วขึ้นอยูก่ บั สติปัญญาของผูเ้ รี ยน บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
หมายถึงการสอนที่ไปตามลําดับขั้น ออกแบบให้นาํ ความรู ้ ไปสู่ ผเู ้ รี ยนโดยการกระทําด้วยตนเอง
เริ่ มจากสิ่ งที่รู้ไปสู่ สิ่งที่ไม่รู้ และเป็ นความรู ้ที่สลับซับซ้อนขึ้นจนเป็ นหลักการต่าง ๆ เด็กจะต้อง
ตอบทุกขั้น เมื่อคําตอบถูกต้องก็จะทําต่อไป สอดคล้องกับ กรองกาญจน์ อรุ ณรัตน์ (2530, หน้า 9)
ได้กล่าวว่าการสอนแบบบทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นวิธีเรี ยน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคําถาม คําตอบ โดยครู จะ
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เป็ นผูป้ ้ อนคําถามให้ แล้วให้นกั เรี ยนเป็ นผูต้ อบบทเรี ยนจะสรุ ปเป็ นข้อความแยกย่อย และละเอียด
ต่อไปอีก มีการใช้เหตุผลเข้าช่วยด้วย
เปรื่ อง กุมุท (2543
, หน้า 39, อ้างอิงจากบุญเกื้อ ควรหาเวช, เทคนิคการเขียนบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป, 2522, ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้อธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไว้วา่ บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปหรื อบทเรี ยนโปรแกรม เทียบได้กบั การสอนของครู ที่ดีคนหนึ่งสามารถสอนความรู ้
ทักษะและทัศนคติที่ดีให้เขาเมื่อไร ที่ไหน ก็ได้ ที่เขาต้องการที่จะเรี ยน เป็ นการเรี ยนการสอนแบบ
ตัวต่อตัว และสามารถปรับการสอนให้ผเู ้ รี ยนสามารถไปได้ชา้ หรื อเร็ วตามความสามารถของตนได้
บทเรี ยนนี้มีหลายรู ปแบบแล้วแต่จะบรรจุไว้ในสื่ อการสอนอะไร ถ้าบรรจุในเล่มหนังสื อก็เรี ยกว่า
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปหรื อ บทเรี ยนโปรแกรม ถ้าบรรจุในเครื่ องมือ หรื อกลไกอย่างง่าย เรี ยกว่า เครื่ อง
สอน หรื อ Teaching Machine บ้างก็ออกมาในรู ปของสื่ อโสตทัศนศึกษาบางประเภท เช่น สไลด์
เทป ภาพยนตร์ เป็ นต้น และ ธี ระชัย ปูรณโชติ (2539 , หน้า 7) ได้ให้ความหมายของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปไว้วา่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นบทเรี ยนที่เสนอเนื้อหาของวิชาหนึ่งเป็ นขั้นตอน ย่อย ๆ มักอยู่
ในรู ปของ “กรอบ” หรื อ “เฟรม” (Frame) โดยการเสนอเนื้อหาทีละน้อย มีคาํ ถามให้ผเู้ รี ยนคิดและ
ตอบ แล้วเฉลยคําตอบให้ทราบทันที โดยมากบทเรี ยนสําเร็ จรู ป มักจะเป็ นรู ปของสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่
เสนอความคิดรวบยอดที่จดั ลําดับไว้แล้วเป็ นอย่างดี
จากความหมายของนักการศึกษาดังกล่าว สรุ ปได้วา่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็
นสื่ อการสอน
ที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนด้วยตนเอง เพื่อสอนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ
เรี ยกว่า กรอบ หรื อ เฟรม ในแต่ละกรอบจะมีคาํ อธิ บายเนื้อหา มีคาํ ถามและเฉลย ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้อง
อ่านเนื้อเรื่ อง อ่านคําถามและตอบคําถามเอง พร้อมทั้งตรวจคําตอบจากเฉลยในบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
อาจนํามาสอนในเวลาเรี ยนหรื อนอกเวลาที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาเองได้ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ใน
เวลาที่ต่างกัน
ลักษณะของบทเรียนสํ าเร็จรู ป
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เป็ นสื่ อการสอนอีกประเภทหนึ่งที่ครู สามารถจัดทําขึ้นใช้สอนได้เอง
ทั้งนี้อยูท่ ี่ความเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาวิชา ซึ่ งผูเ้ รี ยนต้องใช้เรี ยนด้วยตนเอง โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ละคนอาจใช้เวลาต่างกัน
บุญเกื้อ
ควรหาเวช (2543 , หน้า 42-43) กล่าวว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปจะมีลกั ษณะที่สาํ คัญ
ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค์เอาไว้อย่างชัดเจน สามารถวัดได้จริ งหรื อที่เรี ยกว่า จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม
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2. เนื้อหาวิชาจะถูกแบ่งออกเป็ นหน่วยเล็ก ๆ หรื อย่อย ๆ แล้วนํามาจัดลําดับแต่ละขั้น
ย่อย ๆ นั้นเรี ยกว่า กรอบ (Frame) แต่ละกรอบอาจจะมีความยากแตกต่างกันไปตามความหมาย
3. จัดเรี ยงลําดับกรอบของบทเรี ยนเอาไว้ต่อเนื่องกัน
จากง่ายไปหายากและเหมาะสม
กับความสามารถของผูเ้ รี ยนมีการยํ้าทวนให้ผเู้ รี ยนได้ทดสอบตนเองอยูต่ ลอดเวลา
4. ผูเ้ รี ยนมีโอกาสตอบสนอง หรื อมีส่วนร่ วมในการเรี ยนจากกิจกรรมต่าง ๆที่กาํ หนด
ไว้ในกรอบ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาและมีทกั ษะในเรื่ องที่เรี ยน
5. มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทันที ผูเ้ รี ยนสามารถตรวจสอบคําตอบได้ดว้ ยตนเองทันที
จากคําเฉลย และอาจจะมีคาํ อธิ บายเพิ่มเติมให้ดว้ ย
6. มีการเสริ มแรงทุกระยะ
ขั้นตอนที่สาํ คัญ ๆจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจและอยาก
เรี ยนต่อไป การเสริ มแรงนี้อาจอยูใ่ นรู ปของคําชม หรื อการให้ผเู้ รี ยนรู้วา่ ตนเองทําได้ถูกต้องแล้ว
7. ไม่จาํ กัดเวลาในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เวลาเรี ยนตามความสามารถของแต่ละคน
คนที่เรี ยนอ่อนอาจใช้เวลามากกว่าคนเก่ง แต่ก็สามารถเรี ยนสําเร็ จได้เช่นกัน
8. มีการวัดผลที่แน่นอน คือ มีท้ งั การทดสอบย่อยในระหว่างเรี ยน ทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน เพื่อวัดความก้าวหน้าในการเรี ยนให้เห็นอย่างชัดเจน
พิชยั ละแมนชัย (2537
, หน้า 31) ได้กล่าวไว้วา่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นสื่ อการเรี ยนชนิด
หนึ่งที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนเป็ นรายบุคคล ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามความสามารถของ
ตนเอง ซึ่ งแต่ละคนอาจใช้เวลาที่แตกต่างกัน บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีลกั ษณะดังนี้
1. มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็ นส่ วน ๆ แต่ละส่ วนเรี ยกว่า กรอบ (
Frame) ในแต่ละกรอบมี
ความยาวแตกต่างกัน ตั้งแต่หลาย ๆ ประโยคจนกระทัง่ ยาวเป็ นหน้ากระดาษ
2. แต่ละกรอบมีคาํ ถามให้ผเู ้ รี ยนได้ตอบ เพื่อเป็ นการทดสอบความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยน
ไปแล้ว คําถามที่ใช้อาจเป็ นแบบเติมคําหรื อแบบอื่นๆก็ได้
3. ผูเ้ รี ยนได้รู้คาํ ตอบที่ถูกต้องทันที การรู ้คาํ ตอบนี้ถือว่าเป็ นการเสริ มแรงได้อย่างดี อัน
เป็ นการได้เปรี ยบการเรี ยนด้วยวิธีอื่น ๆ
4. การจัดลําดับกรอบต่าง ๆ ต้องทําอย่างพิถีพิถนั โดยผูเ้ ขียนต้องคํานึงถึงลําดับขั้นตอน
การเรี ยนรู้ให้ดี
5. ผลที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ต้องมีการประเมินเปรี ยบเทียบ
กับวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ ซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะและชัดเจน
6. บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน ดังนั้นการ
ปรับปรุ งบทเรี ยนแต่ละกรอบ ต้องพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากการตอบของผูเ้ รี ยน ถ้าพบว่า
ผูเ้ รี ยนตอบคําถามไม่ได้ แสดงว่า ต้องมีขอ้ บกพร่ องเกิดขึ้นในกรอบนั้น ๆ ผูเ้ รี ยนต้องปรับปรุ งแก้ไข
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ทันที ลักษณะเช่นนี้ผดิ กับสื่ อประเภทอื่น ๆ ซึ่ งมักตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ แต่บทเรี ยนโปรแกรม
ต้องใช้ขอ้ มูลจากผูเ้ รี ยนเท่านั้น
7. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนบทเรี ยนตามความสามารถของตนเอง โดยบางคนอาจเรี ยนได้เร็ ว บาง
คนอาจเรี ยนได้ชา้ ซึ่ งผิดกับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ เช่น การบรรยาย การฉายภาพยนตร์ ซึ่ งผูเ้ รี ยน
ต้องได้รับการบังคับให้เรี ยนไปพร้อมๆ กัน
ดังนั้น บทเรี ยนสําเร็ จรู ปจึงได้รวบรวมความรู ้ที่เป็ นจริ งของเนื้อหาวิชาตลอดจนทักษะ
ต่าง ๆ เข้าไว้ดว้ ยกันในรู ปแบบของการเรี ยน โดยใช้หลักจิตวิทยาว่าด้วยการเสริ มแรงเป็ นตัวนําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจเนื้อหานั้น ดังนั้น บทเรี ยนสําเร็ จรู ป จะทําให้ผเู้ รี ยนเกิดผลสําเร็ จในการเรี ยน
ลัดดา ศุขปรี ดี
(2525, หน้า 24) ได้กล่าวว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีลกั ษณะคล้ายแบบเรี ยน
ทัว่ ๆ ไป แต่เนื้อหาภายในแตกต่างกับบทเรี ยนทัว่ ไปตรงที่มีการจัดลําดับขั้นตอนเป็ นขั้นย่อย ๆ จาก
สิ่ งที่ง่ายไปหายากทีละน้อย ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยปฏิบตั ิตามคําแนะนําที่กาํ หนดไว้ให้
ตามลําดับ และนักเรี ยนจะเห็นคําตอบของตนเอง และสามารถตรวจคําตอบที่ถูกต้องก่อนเรี ยนใน
ขั้นต่อไป สอดคล้องกับ บุญเหลือ ทองเอี่ยม (2530, หน้า 19) ได้อธิ บายลักษณะสําคัญของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปโดยสรุ ปว่าเป็ นเนื้อหาที่แบ่งเป็ นหน่วยย่อยเรี ยกว่า กรอบ (Frame) ซึ่ งแต่ละกรอบมีขนาด
ต่างกัน อาจเป็ นประโยคสั้น ๆ หรื อเป็ นข้อความยาว ๆ การเขียนเนื้อหาในแต่ละกรอบต้น ๆ เพื่อ
ทบทวนสิ่ งที่เรี ยนไปแล้วในตัวกรอบแต่ละกรอบ นักเรี ยนต้องสนองตอบได้ทนั ที โดยการให้ตอบ
คําถาม เติมคําเลือกตอบซึ่ งจะทําให้ทราบว่านักเรี ยนเข้าใจบทเรี ยนมากน้อยเพียงใด นักเรี ยนจะ
ได้รับความรู ้เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ทีละขั้น การตอบของนักเรี ยนจะได้รับการเสริ มแรงทันทีโดยมีเฉลยอยู่
มุมบนของกรอบถัดไป
สรุ ปได้วา่ จากลักษณะของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่นกั วิชาการได้กล่าวไว้จะแบ่งเนื้อหา
ออกเป็ นกรอบย่อย ๆ เรี ยงลําดับจากง่ายไปยาก มีใจความต่อเนื่องกัน แต่ละกรอบมีขนาดของ
เนื้อหาต่างกัน คําถามที่ถามมุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้จากคําถามเหล่านั้น โดยคําถามจะต้องเกี่ยวข้องกับ
บทเรี ยน บทเรี ยนจะให้อิสระแก่ผเู ้ รี ยนตามความสามารถของตนเอง ซึ่ งจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความพึง
พอใจเป็ นอย่างยิง่
ชนิดของบทเรียนสํ าเร็จรูป
การจําแนกชนิดของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปนั้น พิชยั
ละแมนชัย (2537, หน้า 33) ได้กล่าวว่า
ในปั จจุบนั บทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่นิยมใช้กนั มี 3 ชนิด คือ
1. ชนิดเส้ นตรง (Linear Programmed) บทเรี ยนแบบนี้จะเรี ยงลําดับหน่วยย่อยจากง่าย
ไปหายาก ผูเ้ รี ยนจะต้องเริ่ มจากหน่วยแรกจนถึงหน่วยสุ ดท้ายของบทเรี ยนจะข้ามหน่วยหนึ่งหน่วย
ใดไปไม่ได้ สิ่ งที่เรี ยนจากหน่วยแรกจะเป็ นพื้นฐานในหน่วยต่อไป
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ดอนชัย (2546, หน้า 30-31) ได้กล่าวถึงลักษณะบทเรี ยนแบบนี้ไว้ 3 ประการ คือ
1. เป็ นการสอนขั้นย่อย ๆ ซึ่งแต่ละขั้นจะมีความสัมพันธ์กนั
2. จัดให้มีรางวัลหรื อแรงจูงใจทันทีทุกครั้งที่ผเู ้ รี ยนตอบถูกต้อง
3. การเรี ยนเป็ นแบบให้ผเู ้ รี ยนตอบสนอง หรื อแสดงพฤติกรรมออกมาให้สังเกต

ได้
บทเรี ยนจะมีลกั ษณะเป็ นขั้นย่อย คือ แบ่งบทเรี ยนออกเป็ นกรอบแต่ละกรอบ จะ
ต่อเนื่องกัน ซึ่ งทําให้ง่ายแก่การเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะสร้างคําตอบขึ้นมาเองโดยใช้ความรู ้จากที่เขาได้อ่าน
ในกรอบ แล้วเติมลงในช่องว่าง ตามปกติแล้วการสร้างบทเรี ยนนี้จะประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ กรอบ
ตั้งต้น (Set Frame) ซึ่ งเป็ นกรอบที่ให้ความรู ้และอาจมีคาํ ถามเกี่ยวกับความรู ้น้ นั ให้ผเู ้ รี ยนตอบ และ
กรอบฝึ กหัด (Practice Frame) ซึ่ งเป็ นกรอบที่ผเู ้ รี ยนมีโอกาสฝึ กหัดสิ่ งที่เรี ยนมาแล้วจากกรอบตั้ง
ต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิง่ ขึ้น โดยทัว่ ไปกรอบตั้งต้นจะมีกรอบเดียว ส่ วนกรอบฝึ กหัดจะมี
มากกว่ากรอบเดียวก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกมากน้อยเพียงใด
2. ชนิดสาขา (Branching Programmed) บทเรี ยนชนิดนี้ก็เป็ นที่นิยมเช่นกัน บทเรี ยน
ชนิดนี้แตกต่างจากบทเรี ยนชนิดเส้นตรง คือ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยนทุกกรอบ เพราะ
บทเรี ยนชนิดนี้เรี ยนได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ผูเ้ รี ยนที่เก่ง ไม่ตอ้ งเสี ยเวลามาก ลักษณะ
ของบทเรี ยนชนิดนี้มีกรอบย่อยแยกออกไปจากกรอบหลัก กรอบย่อยนี้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนที่เรี ยนช้า
เข้าใจดีข้ ึน คล้าย ๆ เป็ นการสอนซ่อมเสริ ม คือ ในกรอบหลักจะมีคาํ ตอบให้เลือก ถ้าตอบถูกก็เรี ยน
กรอบหลักไปได้เลย แต่ถา้ ตอบผิดต้องไปเรี ยนกรอบย่อยเพิ่ม เมื่อเข้าใจดีแล้วจะย้อนกลับไปเรี ยน
กรอบหลักกรอบเดิมใหม่จนกว่าจะเลือกคําตอบได้ถูกต้อง จึงจะเรี ยนกรอบหลักต่อไปได้ ดังนั้น
เด็กอ่อนจะใช้เวลาเรี ยนมากกว่าเด็กเก่ง สิ่ งที่ผเู ้ รี ยนจะต้องระมัดระวังข้อหนึ่ง คือ อย่าใส่ ความรู ้ใหม่
ลงในกรอบสาขาหรื อกรอบย่อยเป็ นอันขาด
3. ชนิดไม่ แยกกรอบ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปไม่แยกกรอบเป็ นบทเรี ยนที่เสนอเนื้อหาทีละ
น้อยตามลําดับขั้น มีคาํ ถาม และมีเฉลยหรื อแนวในการตอบคําถามไว้ให้ตรวจสอบทันที แต่ไม่
เสนอเนื้อหาในลักษณะกรอบ แต่เสนอเนื้อหาเป็ นลําดับต่อเนื่องกัน เช่นเดียวกับการเขียนบทความ
หรื อตําราแตกต่างกันเพียงว่า บทเรี ยนประเภทนี้จะต้องมีคาํ ตอบ หรื อแนวคําตอบไว้ให้ผเู ้ รี ยนเพื่อ
เป็ นข้อมูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนว่า คําตอบของตนถูกหรื อผิด ซึ่งเป็ นการเสริ มแรงแก่ผเู้ รี ยน เมื่อผูเ้ รี ยน
ตอบถูกต้องนัน่ เอง
หลักการสร้ างบทเรียนสํ าเร็จรูป
หลักการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปของ ธี ระชัย ปูรณโชติ
(2539, หน้า 25) มีดงั นี้
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1. คํานึงถึงผูเ้ รี ยน ได้แก่ พื้นฐานความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิม ทักษะ ความสามารถใน
การเรี ยน และความต้องการของผูเ้ รี ยน
2. คํานึงถึงผลที่ตอ้ งการหรื อวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
อะไร
3. คํานึงถึงแบบของบทเรี ยนว่าควรเสนอในรู ปแบบใด คือ แบบเส้นตรงหรื อแบบสาขา
หรื อแบบไม่แยกกรอบ เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ผูเ้ รี ยน และวัตถุประสงค์ เช่น เนื้อหาเป็ น
ประเภทความรู ้ หรื อความคิดเห็น ผูเ้ รี ยนเป็ นนักเรี ยนเก่งหรื ออ่อน ฯลฯ
4. ไม่มีการจํากัดเวลาของผูเ้ รี ยน การเรี ยนจะดําเนินไปตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงการทําเสร็ จก่อน หรื อเสร็ จหลังผูอ้ ื่น
5. เนื้อหาวิชาจะต้องจัดแบ่งเป็ นหัวข้อเรื่ องใหญ่ ๆ ก่อนแล้วแบ่งเป็ นหัวเรื่ องย่อย ๆ
เขียนเนื้อหาเป็ นหน่วยย่อยเล็ก ๆ แต่ละหน่วยย่อยจะต้องทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหน่วย
ถัดไป เพื่อให้การเรี ยนรู ้ดาํ เนินไปทีละน้อย ๆ ทีละขั้น พยายามอย่าให้มีการกระโดดข้ามลําดับของ
เนื้อเรื่ อง จัดลําดับจากเนื้อหาง่าย ๆ ไปหาเนื้อหาที่ยากขึ้นตามลําดับ
6. ให้มีเนื้อหาและคําอธิ บายที่ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
7. เนื้อหาของแต่ละกรอบควรเขียนด้วยภาษาที่ชดั เจน ถูกต้องตามหลักภาษา ที่
เหมาะสมกับเนื้อหาความรู ้ อายุของผูเ้ รี ยน เนื้อเรื่ องถูกต้องตามหลักภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ความรู ้ อายุของผูเ้ รี ยน เนื้อเรื่ องถูกต้องตามหลักวิชา และมีความต่อเนื่องกันในแต่ละกรอบ
8. แต่ละกรอบจะต้องนําเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่ องอย่างชัดเจนและมีคาํ ถามหรื อคําสั่งให้
ผูเ้ รี ยนตอบสนองต่อเรื่ องนั้นโดยตรง และไม่ควรมีความรู้ใหม่เกินกว่า 1 อย่าง
9. ให้มีการยํ้าทบทวนและทดสอบตนเอง
10. จะต้องให้ผเู ้ รี ยนรู ้ผลของคําตอบว่าถูกต้อง หรื อผิดทันที เพื่อช่วยการเรี ยนรู้ให้ดี
ยิง่ ขึ้น และเป็ นการให้การเสริ มแรงในทันทีดว้ ย
11. มีการชี้แนะคู่กนั ไปกับการตอบสนอง
12. ลดการชี้แนะและการนําทางออกไปทีละน้อยจนกว่าจะหมดโดยสิ้ นเชิง เพื่อช่วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถตอบสนองด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องที่สุด
ขั้นตอนในการสร้ างบทเรียนสํ าเร็จรูป
การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปครั้งนี้ ผู ้
รายงานได้ศึกษาแนวทาง และขั้นตอนในการสร้าง
ของ ธี ระชัย ปูรณโชติ (2539, หน้า 27) ดังต่อไปนี้
ขั้นที่
1 ศึกษาวิธีการเขียนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปชนิดต่าง ๆ จนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ทั้งจาก
ตํารา และการไต่ถามผูร้ ู ้
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ขั้นที่
2 กําหนดและเลือกวิชาที่จะเรี ยน และระดับชั้นที่จะใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปนั้น
ขั้นที่
3 เลือกหน่วยการเรี ยนจะเรี ยนในเรื่ องใด
ขั้นที่
4 กําหนดหัวเรื่ องต่าง ๆ ที่จะเรี ยน โดยศึกษาจากหลักสู ตร ประมวลการสอน
โครงการสอน คู่มือครู และหนังสื อเรี ยนว่า หลักสู ตรกําหนดให้นกั เรี ยนเรี ยนอะไรบ้าง แล้วเลือก
หัวเรื่ องที่จะเรี ยนสําหรับขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 4 นั้น ผูส้ ร้างบทเรี ยนควรพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่าง ๆ เสี ยก่อน คือ
1. ความเหมาะสมที่จะสร้างเป็ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
1.1 ความเหมาะสมที่จะสร้างเป็ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ควรพิจารณา ดังนี้
1.1.1 เนื้อหาที่จะเรี ยนนั้นคงตัวหรื อเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ถ้าเนื้อหา วิชามีการ
เปลี่ยนแปลงได้บ่อย ๆ ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะจะล้าสมัยเร็ วเกินไป ไม่คุม้ กับเวลาที่ดาํ เนินการ
1.1.2 บทเรี ยนดังกล่าวมีผอู ้ ื่นเคยสร้างมาก่อนหรื อไม่
1.1.3 จะช่วยลดภาระของครู ได้หรื อไม่
1.1.4 จะช่วยลดเวลาในการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนได้หรื อไม่
2. ด้านความหมายเป็ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ปประเภทใด
ด้านความหมายของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่ควรจะสร้างนั้น ควรนํามาพิจารณาด้วยว่า
บทเรี ยนประเภทใดเหมาะสมกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนนั้น ๆ ตลอดจนลักษณะของ
ผูเ้ รี ยน
ขั้นที่
5 ศึกษาลักษณะของผูเ้ รี ยน ได้แก่ อายุ ระดับชั้น พื้นความรู ้เดิม
และทักษะที่
นักเรี ยนได้รับการฝึ กมาก่อน ทั้งนี้ เพราะบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีหลักการสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ
ขั้นที่
6 ตั้งจุดมุ่งหมายสําหรับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่จะเขียน โดยจะต้อ งตั้งจุดมุ่งหมาย
ทัว่ ไป และจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายเฉพาะ การตั้งจุดมุ่งหมายนี้จะเป็ นแนวทาง
ในการเขียนกรอบต่าง ๆ ในบทเรี ยนเป็ นอย่างดี และยังเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างแบบทดสอบ ซึ่ ง
จะให้นกั เรี ยนทดสอบก่อนเรี ยนบทเรี ยน และหลังเรี ยนบทเรี ยนแล้วด้วย
ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป สิ่ งที่สาํ คัญที่สุด คือ การตั้งวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปว่า หลังจากที่ได้เรี ยนจบบทเรี ยนแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นในตัวของ
ผูเ้ รี ยนได้อย่างไร โดยที่พฤติกรรมต่างๆนั้น ควรเป็ นพฤติกรรมที่สามารถวัดหรื อสังเกตได้วา่ ผูเ้ รี ยน
มีความสามารถทําอะไรได้บา้ งเมื่อการเรี ยนจบลงแล้ว แล้วเขียนวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอน
ควรแยกกล่าวเป็ นข้อ ๆ เพื่อให้วตั ถุประสงค์น้ นั เด่นชัดขึ้น และต้องบรรยายด้วยถ้อยคําที่ทาํ ให้
ตีความหมายได้ชดั เจน รัดกุม มองเห็นภาพของการแสดงออกของผูเ้ รี ยนได้ ตัวอย่างของพฤติกรรม
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ที่สังเกตและวัดได้ เช่น เขียน บอก อธิบาย จําแนก เปรี ยบเทียบ ทดลอง พิสูจน์ และสรุ ป เป็ นต้น
และควรกําหนดเงื่อนไขของการสังเกตพฤติกรรมให้ชดั เจนว่า ผูเ้ รี ยนจะแสดงพฤติกรรมออกมาให้
เห็นภายใต้เงื่อนไขอันใด เช่น โดยกําหนดปัญหาให้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดหนังสื อ
นอกจากนี้ ควรจะกําหนดเกณฑ์ข้ นั ตํ่าไปด้วยว่า ความสําเร็ จขั้นใดจึงจะเป็ นที่ยอมรับ
โดยอาจกําหนดเวลาในการทําบทเรี ยนหรื อแบบสอบถาม หรื อวางเกณฑ์มาตรฐานออกมาในรู ป
ของร้อยละ หรื อสัดส่ วน เช่น เมื่อผูเ้ รี ยน เรี ยนจบบทเรี ยนแล้วจะต้องมีความรู้คิดเป็ นร้อยละเท่าใด
ซึ่งการกําหนดเกณฑ์ข้นั ตํ่านี้ควรกําหนดไว้ก่อนที่ จะทําการเรี ยนการสอน เพื่อป้ องกันไม่ให้ผสู้ อน
เกิดความลําเอียงได้
ขั้นที่
7 วางโครงเรื่ องที่จะเขียนเป็ นลําดับเรื่ องราวก่อนหลัง จากง่ายไปหายาก ทั้งนี้
เพราะบทเรี ยนสําเร็ จรู ปจะต้องแบ่งเนื้อหาออกเป็ นตอน ๆ ย่อย ๆ และแต่ละตอนจะต้องต่อเนื่อง
สัมพันธ์กนั
ขั้นที่
8 ลงมือเขียนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยแบ่งบทเรี ยน
ออกเป็ นตอน ๆ หรื อบท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเรี ยนรู้เป็ นหมวดหมู่ เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้เข้าใจ
และจดจําได้ง่ายแล้วดําเนินการเขียนกรอบต่าง ๆ ในบทเรี ยนตามหลักการเขียนบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
การเขียนกรอบในบทเรี ยนจะเริ่ มด้วยกรอบให้ความรู ้ แล้วติดตามด้วยกรอบฝึ กหัดและกรอบ
ทดสอบเป็ นตอน ๆ ไป จํานวนกรอบจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั เนื้อหา
ลักษณะของกรอบควรเป็ น ดังนี้
1. เนื้อหาในแต่ละกรอบจะต้องแบ่งเป็ นขั้นที่เล็กมาก และไม่ควรมีความรู้ใหม่เกินกว่า
1 อย่าง
2. จะต้องเรี ยงลําดับกรอบอย่างระมัดระวังจากง่ายไปหายาก และมีความสัมพันธ์กนั ไม่
ขาดตอน หรื อกระโดดข้าม
3. มีการแนะแนวให้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่แนะแนวทางมากจนเกินไป ไม่บรรยาย
อย่างเพ้อเจ้อ และมีการยํ้าซํ้าทวนบ่อย ๆ
4. มีการตั้งคําถาม และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนหาคําตอบที่เหมาะสม
5. มีการเฉลยคําตอบทันที เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบผลว่าคําตอบของตนถูกหรื อผิด
ขั้นที่
9 ควรนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่เขียนเสร็ จแล้วไปให้เพื่อนครู ที่สอนวิชา นั้น ๆ
หรื อผูท้ ี่ทรงคุณวุฒิอ่านและให้ขอ้ ติชมเพื่อนํามาแก้ไขปรับปรุ งกรอบต่าง ๆในบทเรี ยนให้ดียง่ิ ขึ้น
ขั้นที่
10 นําบทเรี ยนที่ปรับปรุ งจนเห็นว่าเรี ยบร้อยดีแล้วมาพิมพ์โดยไม่ใส่ คาํ ตอบของ
คําถามต่าง ๆ เพื่อที่จะนําบทเรี ยนนี้ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนในขั้นทดลอง
หนึ่งต่อหนึ่ง หรื อที่
เรี ยกว่า การทดลองขั้นที่ 1
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ขั้นที่
11 การสร้างแบบทดสอบขึ้นชุดหนึ่งตามจุดมุง่ หมายที่วางไว้ให้ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกเรื่ องตามบทเรี ยน บทเรี ยนตอนใดมีเนื้อหามากก็ออกข้อสอบให้มากข้อ บทเรี ยนตอน
ใดมีเนื้อหาน้อยก็ออกข้อสอบน้อยข้อ ซึ่งถ้าออกข้อสอบตาม แนวนี้ก็จะได้แบบทดสอบที่มีความ
เที่ยงตรง (Validity) แบบทดสอบอาจจะเป็ นแบบให้เลือกตอบชนิดที่ 4 หรื อ 5 ตัวเลือกก็ได้
แบบทดสอบดังกล่าวใช้สาํ หรับทดสอบนักเรี ยนก่อนเรี ยนบทเรี ยน เพื่อจะได้ทราบว่านักเรี ยนมี
ความรู ้ในบทเรี ยนอยูแ่ ล้วเพียงใด และใช้ทดสอบหลังเรี ยนบทเรี ยนแล้วด้วย เพื่อจะได้ทราบ
ความก้าวหน้าของนักเรี ยนหลังจากเรี ยนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไปแล้วนักเรี ยนมีความรู ้เพิม่ เติมเพียงไร
มีเกณฑ์มาตรฐานกําหนดไว้วา่ หลังจากที่นกั เรี ยนเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไปแล้วผูเ้ รี ยนควร
จะต้องทําแบบทดสอบชุดนี้ให้ถูกต้องถึงร้อยละ 80 ภายในเวลาที่กาํ หนดจึงจะถือว่าผูเ้ รี ยนมีความรู้
หลังเรี ยนบทเรี ยนแล้ว อย่างแท้จริ งและได้มาตรฐานที่วางไว้
สําหรับแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนี้ จะต้องนําไปวิเคราะห์เพื่อหาระดับความยากง่าย
ค่าอํานาจจําแนก และปรับปรุ งแก้ไขให้มีค่าความยากง่ายที่เหมาะสม คือ ระหว่าง 0.20-0.80 และมี
ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป แล้วนําไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบนั้น
เสี ยก่อน เพื่อจะได้มนั่ ใจว่าแบบทดสอบดังกล่าวมีความเชื่อมัน่ สู งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ใช้ได้ คือ มีความ
เชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป ซึ่ งแบบทดสอบดังกล่าวหาค่าความเชื่อมันได้เท่ากับ 0.87
ขั้นที่
12 นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่เขียนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วตามขั้นที่ 10 ไปทดลองใช้กบั
ผูเ้ รี ยน 1 คนโดยเริ่ มให้ทาํ แบบทดสอบก่อนแล้วจับเวลาไว้ เพื่อทราบแบบทดสอบดังกล่าว ผูเ้ รี ยน
สามารถทําได้เสร็ จในเวลาประมาณกี่นาที สําหรับจะได้นาํ ไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการใช้จริ งต่อไป เมื่อ
ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบเสร็ จแล้วก็ให้ผเู้ รี ยน เรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่สร้างขึ้นนั้น โดยผูส้ อน
จะต้องอธิ บายให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความมุ่งหมายและวิธีเรี ยนเสี ยก่อน (บทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่จะใช้ผเู ้ รี ยน 1
คนเรี ยนนี้ไม่มีคาํ ตอบไว้ให้) ผูเ้ รี ยนจะต้องอ่านบทเรี ยนไปทีละกรอบ ทีละตอน และตอบคําถาม
ไปทีละคําถาม เมื่อผูเ้ รี ยนตอบแต่ละคําถามผูส้ อนจะเฉลยคําตอบที่ถูกให้ทนั ที ทําเช่นนี้เรื่ อยไป
ทีละกรอบ ถ้าผูเ้ รี ยนตอบคําถามข้อใดผิด หรื อไม่เข้าใจคําถาม ผูส้ อนก็จะอภิปรายกับผูเ้ รี ยนเพื่อหา
แนวทางปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนในกรอบนั้น หรื อคําถามนั้นให้ดีข้ ึน โดยผูส้ ร้างบทเรี ยนจะจด
บันทึกสิ่ งที่ควรแก้ไขแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขภายหลังขั้นทดลอง 1 คนนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อดู
ความเป็ นไปได้ และเหมาะสมของบทเรี ยน ตลอดจนความยากหรื อง่ายเกินไปของบทเรี ยนด้วย
เพื่อจะได้นาํ ไปปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้นไป การเรี ยนบทเรี ยนดังกล่าว ถ้าบทเรี ยนยาวมากก็อาจ
แบ่งช่วงละ 1 ชัว่ โมง แล้วพักเป็ น ช่วง ๆ ไปจนกว่าจะจบบทเรี ยน หลังจากทําบทเรี ยนเสร็ จ และ
พักหายเหนื่อยแล้วก็ให้ผเู ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน ซึ่งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรี ยนแต่สลับข้อกัน เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบทั้ง 2 ครั้งว่า
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ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรื อไม่ ถ้าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเพียงพอที่จะ
นําไปทดลองในขั้นต่อไป ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนควรจะแสดงให้เห็นว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้
ก้าวหน้าขึ้นหลังจากเรี ยนบทเรี ยนแล้ว
ขั้นที่ 13 นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ไปทดลองกับผูเ้ รี ยนกลุ่มเล็กที่เรี ยนอยูใ่ นระดับปาน
กลาง จํานวน 10 คน ซึ่ งมีวธิ ี การเหมือนกับการทดลองในขั้น 1 คน ต่างก็แต่เพียงบทเรี ยนจะมี
คําตอบของคําถามไว้ให้เสร็ จ มีลกั ษณะเหมือนบทเรี ยนที่จะนําไปใช้จริ ง ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ตาม
บทเรี ยนไปทีละกรอบ และตรวจคําตอบของตนเองกับเฉลยคําตอบที่ให้ไว้ในบทเรี ยนสําเร็ จรู ปใน
ขั้นนี้จะเขียนคําแนะนําในการเรี ยนไว้ ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องทําความเข้าใจกับวิธีการเสี ยก่อน แล้วจึงลง
มือเรี ยนตามบทเรี ยน รอจนกว่าผูเ้ รี ยนทุกคนจะทําบทเรี ยนเรี ยนเสร็ จแล้วบันทึกเวลาไว้สาํ หรับเป็ น
เวลาที่ควรใช้ในการเรี ยนบทเรี ยนนี้ต่อไป ซึ่ งผูร้ ายงานได้ทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5/1 ของโรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลที่ตอ้ งการในขั้นทดลอง 10 คน ได้แก่
1. คะแนนเฉลี่ย (ของนักเรี ยน 10 คน) ในการตอบคําถามในแบบฝึ กหัดท้ายเล่ม ( E 1 )
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไปและเกณฑ์มาตรฐาน คือ นักเรี ยนควรจะตอบคําถามใน
แบบฝึ กหัดท้ายเล่มได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 80
2. คะแนนเฉลี่ย (ของนักเรี ยน 10 คน) ของการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน ( E 2 ) คิดเป็ น
ร้อยละเกณฑ์มาตรฐาน คือ นักเรี ยนควรจะทําคะแนนในแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ ร้อยละ 80
3. คะแนนเฉลี่ย (ของนักเรี ยน 10 คน) ของการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ
นําคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนหักออกจากคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยน จะได้คะแนนความก้าวหน้าของความรู ้ของนักเรี ยนหลังจากที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนจบแล้ว
เมื่อทดลองกลุ่มเล็ก
10 คน เสร็ จแล้วนําบทเรี ยนมาปรับปรุ งแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง โดยสังเกต
จากการตอบคําถามในบทเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคนว่า มีคาํ ถามใดที่มีผเู ้ รี ยนบางคนหรื อหลายคน
ตอบไม่ถูกบ้าง ซึ่ งเป็ นไปได้วา่ ผูเ้ รี ยนยังไม่เข้าใจคําอธิ บายหรื อคําถามในกรอบนั้น ๆ และควรจะ
สังเกตการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนด้วยว่า คําถามเกี่ยวกับเนื้อหาตอนใดในบทเรี ยนที่
ผูเ้ รี ยนบางคนตอบไม่ถูก เพื่อจะได้นาํ ไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุ งเนื้อหา และข้อความใน
กรอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาส่ วนนั้น
การแก้ไขบทเรี ยนสําเร็ จรู ปในขั้นนี้ อาจกระทําโดยแก้ไขข้อความในกรอบ บางตอนให้
ชัดเจน และเข้าใจง่าย รวบกรอบบางกรอบเข้าด้วยกัน หรื อเพิ่มกรอบบางกรอบขึ้นอีก และอาจเพิ่ม
การชี้แนะ หรื อขีดเส้นใต้คาํ หรื อข้อความบางตอนที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนให้ความสนใจเป็ นพิเศษก็ได้
เหตุผลที่เลือกผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลางมาใช้ในขั้นทดลอง 10 คน เพื่อให้เรี ยนบทเรี ยน
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สําเร็ จรู ปที่สร้างขึ้นมีความง่ายต่อการเรี ยนรู ้ เมื่อนําบทเรี ยนนี้ไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนทัว่ ไป ผูเ้ รี ยนส่ วน
ใหญ่ควรจะสามารถทําความเข้าใจ และเรี ยนรู ้บทเรี ยนได้โดยไม่ยาก
ขั้นที่ 14 การทดลองภาคสนามกับนักเรี ยน 2
4 คน โดยนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่ผา่ นการ
ทดลองในขั้นกลุ่มเล็ก 10 คน และปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่
5/3 ทั้งห้องเรี ยน จํานวน 24 คน ซึ่ งผูเ้ รี ยน 2 4 คนนี้ไม่เจาะจงว่าเป็ นเด็กเก่งหรื ออ่อน แต่ควรเป็ น
นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนของนักเรี ยนทัว่ ไป วิธีการทดลองในขั้นนี้มีวธิ ีการเหมือนขั้นทดลองในกลุ่ม
เล็ก 10 คน ทุกประการ ต่างกันที่วตั ถุประสงค์ของการทําบทเรี ยนเท่านั้น ซึ่ งใน การทดลอง 2 ครั้ง
ที่ผา่ นมา ถือว่าเป็ นการกระทําเพื่อหาข้อบกพร่ องในบทเรี ยนที่ควรปรับปรุ งแก้ไข ผูเ้ รี ยนที่นาํ มา
ทดลองเรี ยนบทเรี ยนเปรี ยบเสมือนเป็ นที่ปรึ กษาในการสร้างบทเรี ยน บทเรี ยนที่ผา่ นมาทําการ
ทดลองกลุ่มเล็ก 10 คน และปรับปรุ งแก้ไข แล้วจึงจะถือเป็ นบทเรี ยนฉบับจริ ง การทดลอง
ภาคสนามเสมือนเป็ นการสมมติวา่ เป็ นการนําไปใช้จริ ง การทดลองภาคสนามนี้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อที่จะทราบว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่สร้างเสร็ จแล้วนี้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับ
กันทัว่ ไปหรื อไม่
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยทัว่ ไป ถือเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กล่าวคือ 80 ตัว
แรก หมายถึง นักเรี ยนจะต้องสามารถทําแบบฝึ กหัดในบทเรี ยนสําเร็ จรู ปได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 80
ส่ วน 80 ตัวหลัง หมายถึง นักเรี ยนจะต้องสามารถทําแบบทดสอบหลังจากเรี ยนบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
แล้วได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 80 ถ้าผลการวิเคราะห์บทเรี ยนที่นาํ ไปทดลองกับนักเรี ยนถึงเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าว ก็ถือว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
จิตวิทยาทีเ่ กีย่ วกับการใช้ บทเรียนสํ าเร็จรู ป
กรองกาญจน์ อรุ ณรัตน์
(2530, หน้า 14-32) ได้กล่าวถึงจิตวิทยาพฤติกรรมว่าด้วย การ
เรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งที่กาํ หนดพฤติกรรมบุคคลและมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เขา
เรี ยนรู ้ในการเรี ยนการสอน โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ก็มีจุดมุ่งหมายเน้นให้นกั เรี ยนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเช่นเดียวกับการสอนทัว่ ไป ด้วยเหตุน้ ีจึงได้มีการนําทฤษฎีจิตวิทยาพฤติกรรมที่สาํ คัญมา
ใช้ ดังนี้
อัมพร ดอนชัย
(2546, หน้า 35) นํามาใช้เป็ นหลักในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป คือ
1. หลักการเสริ มแรง กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนจะเกิดกําลังใจต้องการเรี ยนต่อไป เมื่อเห็นว่าการ
เสริ มแรงในขั้นตอนที่เหมาะสม และเมื่อผูเ้ รี ยนแสดงอาการตอบสนองออกมาเห็นว่าอาการ
ตอบสนองที่แสดงออกมานั้นถูกต้อง ก็จะเสริ มแรงได้ดีกว่าได้รับรางวัลอื่นใด บทเรี ยนสําเร็ จรู ปจึง
นําการรู ้ผลมาเป็ นเสริ มแรง โดยในคําถามแต่ละกรอบหรื อแต่ละตอนจะมีคาํ ตอบเฉลยไว้ให้เพื่อ
ผูเ้ รี ยนจะได้ทราบว่าคําตอบของตนถูกหรื อผิด
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2. การเสริ มแรงจะต้องกระทําทันทีทนั ใด
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา
(Conditioning Theory) ของ Skinner
1. เงื่อนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) พฤติกรรมส่ วนมากของมนุษย์
ซึ่ งประกอบด้วยการตอบสนองที่แสดงออกมา พฤติกรรมนี้จะเกิดมากน้อยแค่ไหนก็ดว้ ยความถี่
อันหนึ่ง ซึ่ งเรี ยกว่า อัตราการตอบสนอง หรื ออัตราการแสดงออกมาของพฤติกรรม (Operant
Rate) จะเป็ นตัวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการตอบสนองนั้นและการเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดขึ้นได้เพราะการเสริ มแรง
2. การเสริ มแรง (Reinforcement) เป็ นสิ่ งที่ไปเร้าในอัตราการกระทําเป็ นไปในทาง
ที่ตอ้ งการในบทเรี ยนโปรแกรม ตัวเสริ มแรง คือ การให้ผเู ้ รี ยนรู ้ผลการตอบคําถามของตนเองว่าถูก
หรื อผิด
3. การดัดแปลงรู ปพฤติกรรม (Shaping) พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเพราะเกิดการ
เรี ยนรู ้ ประกอบด้วยตัวประกอบที่ยากยิง่ และสลับซับซ้อน บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ใช้วธิ ี นาํ ส่ วนย่อยต่าง
ๆ มาประกอบกันจนเกิดเป็ นการเรี ยนรู้ได้ในที่สุด โดยค่อย ๆ เสริ มแรงแต่ละขั้นไป เริ่ มตั้งแต่ตวั
ประกอบแรกจนเกิดการตอบสนองในขั้นสุ ดท้าย
3. หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กล่าวว่า คนแต่ละคนแตกต่างกัน
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนตามความสามารถของตน
ธี ระชัย ปูรณโชติ
(2539, หน้า 9) ได้กล่าวถึงการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่ตอ้ งอาศัย
พื้นฐานการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญ มีดงั นี้ คือ
1. สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาจะเป็ นสิ่ งเร้าให้ผเู ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา
2. ผูเ้ รี ยนจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหานั้น
3. ปฏิกิริยาการตอบสนองที่ไม่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจจะถูกตัดทิ้งไปหรื อลดปฏิกิริยา
การตอบสนองนั้นลง
สุ ทิน
สุ ทธิ สมบูรณ์ (2536, หน้า 25-26) ได้ต้งั กฎการเรี ยนรู ้ข้ ึน 3 กฎ ซึ่ งนํามาใช้ในการ
สร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
1. กฎแห่งผล (Law of Effect) มีใจความว่า การเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่ งเร้ากับการ
ตอบสนองจะดียงิ่ ขึ้น เมื่อผูเ้ รี ยนแน่ใจว่า พฤติกรรมการตอบสนองของตนถูกต้อง การให้รางวัลจะ
ช่วยส่ งเสริ มการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อีก
2. กฎแห่งการฝึ กหัด (Law of Exercise) มีใจความว่าการมีโอกาสได้กระทําซํ้า ๆ ใน
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งจะทําให้พฤติกรรมนั้น ๆ สมบูรณ์ข้ ึน การฝึ กหัดที่มีการควบคุมที่ดีจะ
ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้
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3. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) มีใจความว่า เมื่อมีความพร้อมที่จะ
ตอบสนอง หรื อแสดงพฤติกรรมใด ๆ ถ้ามีโอกาสได้กระทําย่อมเป็ นที่พอใจ แต่ถา้ ไม่พร้อมที่จะ
ตอบสนองหรื อแสดงพฤติกรรม การบังคับให้กระทําย่อมทําให้เกิดความไม่พร้อม
จากทฤษฎีดงั กล่าว ได้นาํ มาใช้เป็ นหลักการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป ซึ่ งมีการนําเสนอ
เนื้อหาเป็ นลําดับขั้นจากง่ายไปหายาก พร้อมทั้งมีคาํ ถามให้ผเู ้ รี ยนตอบ ซึ่ งคําถามนั้นถือว่า เป็ นสิ่ ง
เร้าให้ผเู ้ รี ยนเกิดการตอบสนอง เมื่อตอบคําถามแล้ว ผูเ้ รี ยนจะได้ทราบคําตอบทันทีจากเฉลย เป็ นผล
สะท้อนกลับมาทําให้อยากเรี ยนต่อไป
ประโยชน์ ของบทเรียนสํ าเร็จรูป
สุ ทิน
สุ ทธิ สมบูรณ์ (2536, หน้า 44) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไว้ดงั นี้
1. ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนด้วยตัวเอง และดําเนินไปตามความสามารถของตน ช่วย
ให้ครู ทาํ งานน้อยลง โดยเฉพาะการสอนข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ครู จึงมีเวลาใ นการเตรี ยมบทเรี ยนอื่นที่
ยุง่ ยากลึกซึ้ งให้กา้ วหน้าไปอีก
2. ผูเ้ รี ยนตอบผิดจะไม่มีผอู ้ ื่นเยาะเย้ย เพราะไม่มีใครเห็น เมื่อผิดก็สามารถแก้ไขความ
เข้าใจผิดของตนได้ทนั ที
3. ตอบสนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. เป็ นวิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนครู เพราะครู คนเดียวสามารถคุมผูเ้ รี ยนให้เรี ยนจาก
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปได้ครั้งละมาก ๆ
5. เป็ นการแก้ปัญหาการศึกษาในปัจจุบนั ที่นิยมทํางานเป็ นกลุ่มและผูเ้ รี ยนสนใจ
เนื้อหาวิชาน้อยเกินไป
6. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม หรื อส่ งเสริ มบทบาทของตนเอง
7. ผูเ้ รี ยนที่ขาดเรี ยน มีโอกาสช่วยเหลือตนเองให้เรี ยนตามเพื่อนได้
ครู มีโอกาสได้
สนใจดูแลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ธี ระชัย
ปูรณโชติ (2539, หน้า 27) กล่าวถึงคุณค่าหรื อประโยชน์ของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไว้
ดังนี้
1. สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ตามเอกภาพ
2. ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาบทเรี ยนในเวลาใด เมื่อไรก็ได้ ตามความพอใจของผูเ้ รี ยนเอง
แม้แต่จะเป็ นที่บา้ นของผูเ้ รี ยน
4. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เป็ นขั้นตอนทีละน้อย และได้ทราบผลการเรี ยนรู้ของตน ทุกขั้นตอน
เกิดแรงเสริ ม (Reinforcement)
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ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่นกั วัดผลการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย
ชวาล แพรัตนกุล (2520, หน้า 15-17) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ ทา งการเรี ยนเป็ นความสําเร็ จ
ในด้านความรู ้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมอง นั้นคือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนควร
ประกอบด้วยความรู ้ ทักษะ และความสามารถของสมองด้านต่าง ๆ
สุ ธรรม์
จันทร์ หอม (2519, หน้า 89) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า
ผลของการเรี ยนการสอน ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ และความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนได้รับการ
อบรมสั่งสอนของครู รวมเรี ยกว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ไพศาล
หวังพานิช (2526, หน้า 89) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หมายถึง ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรี ยนการสอนเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่เกิดจากการฝึ กอบรม หรื อจากการสอน
สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนัน่ ก็คือ ผลของการเรี ยนการสอนที่เกิดจากความรู ้
ทักษะ ความสามารถในด้านต่างๆของนักเรี ยนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
การเรี ยนรู้
หลักการวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นการวัดผลการศึกษา ซึ่ งจะมีประสิ ทธิ ภาพและได้ผล
ตามจุดมุ่งหมายควรปฏิบตั ิตามหลักการต่อไปนี้
1. วัดได้ตรงตามจุดประสงค์ ในการวัด ควรจะวัดได้ตรงตามคุณลักษณะที่ตอ้ งการจะ
วัด เพื่อจะได้แปลความหมายได้ถูกต้องและไม่ผดิ พลาดในการนําไปใช้ต่อไป ซึ่ งความผิดพลาดที่
ได้ไม่ตรงตามจุดประสงค์ มีดงั นี้
1.1 ความเข้าใจในคุณลักษณะที่ตอ้ งการ
1.2 ใช้เครื่ องมือไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
1.3 วัดไม่ครบถ้วน
1.4 เลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะวัดได้ไม่เหมาะสม
2. ใช้เครื่ องมือดี มีคุณภาพในการวัดผลการศึกษา เครื่ องมือต้องมีคุณภาพ เพื่อผลที่ได้
จากการวัดจะสามารถเชื่อถือได้ และคะแนนที่ได้จากการวัดสามารถแปลได้ถูกต้อง
3. มีความยุติธรรม การวัดผลทางการศึกษาซึ่ งจัดไว้เป็ นการวัดตัวแปรทาง ด้านจิตวิทยา
หรื อทางสังคม ถ้าจะให้ผลดีตอ้ งมีความยุติธรรม สิ่ งที่ถูกต้องอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ที่เป็ นไปเหมือน
ๆ กัน ไม่มีการลําเอียงหรื อเลือกที่รักมักที่ชงั
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

งานวิจัยในประเทศ
ปั จจุบนั ได้มีการศึกษาและให้ความสนใจในเรื่ องบทเรี ยนสําเร็ จรู ปกันมากขึ้น มี
การศึกษาและวิจยั ในวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง ปรากฏผลสําเร็ จในการ
นําไปใช้ ด้วยผลงานวิจยั ดังต่อไปนี้
นํ้าอบ
กูลศรี โรจน์ (2533, หน้า 72) ได้สร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปวิชาภาษาไทย เรื่ องการ
ใช้พจนานุกรมสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั ปรากฏว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่สร้าง
ขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ต้งั ไว้
สุ ทิน สุ ทธิ สมบูรณ์
(2536, หน้า 70) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป วิชา
ภาษาไทย เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพ 90.20/90.40
สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ คือ 90/90 และพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน และหลัง
เรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่สร้างขึ้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สิ ริมา กลิ่นกุหลาบ
(2538, หน้า 62) ได้ศึกษา และรายงานผลการทดลองในบทเรี ยน
สื่ อประสม เรื่ อง บุคคลสําคัญและเรื่ องศิลปวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า บทเรี ยนมี
ประสิ ทธิ ภาพ 91/90.49 สู งกว่าเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพที่กาํ หนดไว้คือ 90/90 และจากการทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน บทเรี ยนสื่ อประสมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อรรณพา
รัตนวิจารณ์ (2538, หน้า 71) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
วิชาภาษาไทย เรื่ อง การเขียนบทร้อยกรองประเภทกลอนสุ ภาพ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรี ยนสายนํ้าทิพย์ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่
2 ปี
การศึกษา 2537 จํานวน 43 คน ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีประสิ ทธิ ภาพ 90.73/88.38 สู ง
กว่าประสิ ทธิ ภาพที่ต้ งั ไว้คือ 80/80 โดยได้ทดลองค่าที (t-test) ผลปรากฏว่ามีประสิ ทธิ ภาพของ
คะแนนภายหลังการทดลองบทเรี ยนสําเร็ จรู ปสู งกว่าการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
ชีวติ รี
อยูส่ ี มารักษ์ (2541, หน้า 63-65) ได้ศึกษา และรายงานการใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ชุดหลักเกณฑ์ทางภาษา เรื่ อง คําพ้อง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพ 89.10/82.20 สู ง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้คือ 80/80 และจากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุ ณี ชูมณี (2543
, หน้า 88) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการพัฒนาการสอน หลักภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป 10 เรื่ อง และวัดเจตคติของนักเรี ยนต่อการเรี ยน
ภาษาไทยด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โรงเรี ยนบ้านโคกทราย จังหวัดพัทลุง จํานวน 33 คน ปี การศึกษา
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2543 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปทุกเรื่ องมี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทุกเรื่ อง และนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาไทย
โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
วนิดา
สุ พรรณชนะบุรี (2543 , หน้า 117) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้บทเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ชนิดของคํา จํานวน 7
เล่ม สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านไร่ เหนือ อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ปี การศึกษา 2543 จํานวน
33 คน พบว่า บทเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย จํานวน 7 เล่ม ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้นมี
ประสิ ทธิ ภาพ 85.97/81.21 แสดงว่าบทเรี ยนด้วยตนเองมีประสิ ทธิ ภาพูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ที่กาํ หนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการใช้บทเรี ยนด้วยตนเอง สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
อัมพร
ดอนชัย (2546 , หน้า 78-79) การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง สมการและการแก้สมการ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชุมชนบ้านไม้ลุง
ขนมิตรภาพที่ 169 อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ทุกชุดมีประสิ ทธิ ภาพ
80/80 ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ และการศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาความคงทนของการเรี ยนรู้
โดยการเรี ยนด้วยบทเรี ยนโปรแกรม จากการเปรี ยบเทียบคะแนนการทดสอบหลังเรี ยน 2 ครั้ง เว้น
ระยะห่างกัน 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า การเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีความคงทนของ
การเรี ยนรู ้ และยังพบว่าโดยภาพรวม นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปใน
ระดับเห็นด้วย
งานวิจัยต่ างประเทศ
Pierec (1970, p. 4692-A) ได้ทดลองเปรี ยบเทียบการสอน 3 แบบ คือ การสอน
ตามปกติ การสอนโดยใช้บทเรี ยนแบบโปรแกรม และโปรแกรมโสตทัศนวัสดุในการสอนวิชา
คณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อน ผลการทดลองปรากฏว่า
1. นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านสู งจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่า
นักเรี ยนที่มีความสามารถในการอ่านตํ่า ไม่วา่ จะสอนด้วยวิธีใด ๆ ใน 3 วิธี
2. นักเรี ยนที่มีความสามารถในการอ่านตํ่าจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นเมื่อ
สอนโดยใช้บทเรี ยนแบบโปรแกรม
3. วิธีสอนตามปกติช่วยให้นกั เรี ยนประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนระยะ แรก ๆ ดี
ที่สุด
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Kampwerth (1971, p. 6216-A) ได้ศึกษาวิสัยทัศน์เรื่ องการทดลองใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปสอนการอ่านแก่เด็กที่เรี ยนช้า 3 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มใช้วธิ ี เรี ยงต่างกัน กลุ่มที่ 1 เรี ยนได้ใช้
บทเรี ยนแบบโปรแกรมเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 2 เรี ยนจากการสอนของครู เพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 3
เรี ยนจากบทเรี ยนแบบโปรแกรมไปในช่วงแรก และเรี ยนจากการสอนของครู ตามปกติในช่วงหลัง
ผลปรากฏดังนี้
1. การเรี ยนจากบทเรี ยนโปรแกรม มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการเรี ยนจากครู ในชั้น
เรี ยน สําหรับการเรี ยนเรื่ อง “คําศัพท์”
2. การเรี ยนจากบทเรี ยนแบบโปรแกรมร่ วมกับการเรี ยนจากครู ในชั้นเรี ยน มี
ประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการเรี ยนจากครู
3. การเรี ยนจากบทเรี ยนแบบโปรแกรมรวมกับการเรี ยนจากครู ในห้องเรี ยนจะทํา
ให้เด็กมีความสามารถในการจําคําศัพท์ได้ดีกว่าใช้วธิ ี จากบทเรี ยนเพียงอย่างเดียว
4. การเรี ยนจากบทเรี ยนแบบโปรแกรมและจากครู ในห้องเรี ยนรวมกัน
มี
ประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการเรี ยนจากครู ในห้องเรี ยนตามลําพัง
5. การเปลี่ยนวิธีเรี ยนจากบทเรี ยนแบบโปรแกรมและจากครู ในห้องเรี ยนโดยเฉลี่ย
วันละครั้ง จะทําให้การสอนคําศัพท์มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรี ยน
6. ไม่มีขอ้ ยุติที่แน่นอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสติปัญญา และผลของการเรี ยน
คําศัพท์จากการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนแบบโปรแกรมตามลําพัง หรื อการเรี ยนจากครู ในห้องเรี ยน
ตามปกติ
Prince and Cusey (1972, p. 491-492) ทดลองสอนโดยไวยากรณ์สเปน แก่นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัย Southern Illinois โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง เพื่อเปรี ยบเทียบกับการสอน
ปกติ ผลปรากฏว่า กลุ่มที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุม
ซึ่ งได้รับการสอนตามปกติ นักเรี ยนที่ได้เรี ยนจากการเรี ยนบทเรี ยนแบบโปรแกรม ทําคะแนนได้ดี
ที่สุดเกี่ยวกับเรื่ อง คํานาม และคํานําหน้านาม เรื่ องที่ได้ผลพอสมควร คือ คําคุณศัพท์ ส่ วนเรื่ องที่
ได้ผลน้อย คือ เรื่ องกรรมตรง และกรรมรอง และคําสรรพนาม
Williams (1972, p. 2700-A) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีสอน 3 แบบ คือ แบบปกติ
บทเรี ยน แบบบทเรี ยนสําเร็ จรู ปและใช้สไลด์ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ธุรกิจ ปรากฏว่า ได้ผลดีกว่าแบบ
ปกติแต่นอ้ ยกว่าการใช้สไลด์
Anderson (1974, p. 136-A) ได้ทาํ การวิจยั เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
ในการสอนวิชากสิ กรรมในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในแทนซาเนีย กลุ่มทดลองสอนโดยใช้บทเรี ยน
แบบบทเรี ยนสําเร็ จรู ป กลุ่มควบคุมสอนโดยใช้การสอนตามปกติ ผลการวิจยั ปรากฏว่า บทเรี ยน
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สําเร็ จรู ปเป็ นวิธีสอนที่ประสิ ทธิ ภาพดีกว่าการสอนตามปกติ และนักเรี ยนชอบเรี ยนจากบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปมากกว่า
จากงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า การเรี ยนแบบใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปนั้นช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถมากขึ้น ทําให้การเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่า เมื่อ
เทียบกับวิธีการสอนโดยใช้วธิ ี อื่น ๆ หรื ออย่างน้อยก็ให้ผ ลไม่แตกต่างกัน และการเรี ยนโดยใช้
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปใช้เวลาน้อย นอกจากนี้บทเรี ยนแบบสําเร็ จรู ปยังใช้สอนได้ดีท้งั ผูเ้ รี ยนที่มี
สติปัญญาสู ง ปานกลาง และผูเ้ รี ยนที่เรี ยนช้า เป็ นการช่วยลดเวลาในการสอนของครู เพราะครู
สามารถเตรี ยมกิจกรรมอื่น ๆ หรื อ คอยให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลได้อีกด้วย และการ
นําบทเรี ยนสําเร็ จรู ป มาใช้ในวงการศึกษาจะสามารถอํานวยประโยชน์แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องโดยทัว่ กัน
สรุ ปได้วา่ ผลการศึกษาค้นคว้าและผลการวิจยั ตลอดจนแนวคิดของนักการศึกษาที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปหรื อบทเรี ยนแบบโปรแกรม และบทเรี ยนสื่ อประสมเป็ นการ
อ้างอิงได้วา่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปเป็ นเครื่ องมือ หรื อ สื่ อการเรี ยนรู ้ที่สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดสัมฤทธิ์ ผล
อย่างแท้จริ ง

