
 

บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป  เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ผูร้ายงานไดแ้บ่งรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารและรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไว้

ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 

2. ชนิดของคาํในภาษาไทย 

3. บทเรียนสาํเร็จรูป 

 4.1 ความหมายของบทเรียนสาํเร็จรูป 

 4.2 ลกัษณะของบทเรียนสาํเร็จรูป 

 4.3 ชนิดของบทเรียนสาํเร็จรูป 

 4.4 ขั้นตอนในการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป 

 4.5 จิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนสาํเร็จรูป 

 4.6 ประโยชน์ของบทเรียนสาํเร็จรูป 

 5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   งานวจิยัในประเทศ 

   งานวจิยัต่างประเทศ 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 

 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดก้าํหนดสาระการเรียนไว ้8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 

ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ  แต่ละสาระการเรียนรู้ประกอบดว้ย

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  หน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้

และการวดัผลประเมินผล  สาํหรับภาษาไทย  หลกัสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้าํหนด

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดคุณภาพของผูเ้รียน  เม่ือเรียนจบการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานซ่ึงกาํหนดไวเ้ฉพาะส่วนท่ีจาํเป็นสาํหรับเป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวติใหมี้คุณภาพ  

สาํหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามความรู้ความสามารถความถนดั และความสนใจของ

ผูเ้รียน  สถานศึกษาสามารถพฒันาเพิ่มเติมได ้

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

สาระที ่๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑      ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจ  

    แกปั้ญหา ในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที ่๒  การเขียน 

 มาตรฐาน ท  ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ยอ่ความ และ  

  เขียนเร่ืองราว ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงาน 

  การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาระที ่๓ การฟัง  การดู  และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑      สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด  

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณ และสร้างสรรค ์

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑     เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลง ของภาษาและ 

  พลงั ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั 

  ของชาติ                                   

สาระที ่๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑     เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยา่ง  

  เห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  
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แผนภูมิที ่1 โครงสร้างเวลาเรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดงัน้ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดบัมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

สงัคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 
80 80 80 80 80 80 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

การงานอาชีพและ 

เทคโนโลย ี
40 40 80 80 80 80 80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 800 800 800 800 800 800 840 
(21 นก.) 

840 
(21 นก.) 

840 
(21 นก.) 

1,560 
(39 นก.) 

 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวิชา / กจิกรรมท่ี

สถานศึกษาจัดเพิม่เติม          

ตามความพร้อมและจดุเน้น 

ปีละไม่เกิน 80 ชัว่โมง ปีละไม่เกิน 240 ชัว่โมง 
ไม่นอ้ยกวา่ 1,560

ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกนิ  1,000 ช่ัวโมง/ปี ไม่เกนิ 1,200 ช่ัวโมง/ปี 
รวม 3 ปี 

ไม่น้อยกว่า 
 3,600 ช่ัวโมง 

 

ท่ีมา  :  (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,  

 หนา้ 23 ) 
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การจัดการเรียนรู้ 

 การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาํคญัในการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญัและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชน 

 ในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามเป้าหมายหลกัสูตร  ผูส้อนพยายามคดัสรร                      

กระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ๘ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็น

สมรรถนะสาํคญัใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  

1. หลกัการจดัการเรียนรู้ 

 การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน   โดยยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด เช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองได ้ ยดึประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถ

พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง

สมอง เนน้ใหค้วามสาํคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู้ 

 การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะนาํพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ท่ี

จาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้   

กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั ลงมือทาํจริง   กระบวนการจดัการ 

กระบวนการวจิยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย 

      กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน 

พฒันา เพราะจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้น 

ผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถเลือกใชใ้นการ

จดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 



14 

 

 ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  

แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ธีิสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่ง

เรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ี

กาํหนด   

4. บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน 

 การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร ทั้งผูส้อนและ

ผูเ้รียนควรมีบทบาท ดงัน้ี 

4.1   บทบาทของผูส้อน 

      1 )  ศึกษาวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการ

จดัการเรียนรู้ ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 

        2)  กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะ

กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลกัการ และความสัมพนัธ์ รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ 

             3)   ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลและพฒันาการทางสมอง เพื่อนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  

       4 )   จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการ

เรียนรู้  

      5 )  จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม  นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

      6 )  ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบั

ธรรมชาติของวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  

       7 )  วเิคราะห์ผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้ง

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 

 4.2   บทบาทของผูเ้รียน 

          1 )   กาํหนดเป้าหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

         2 )  เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้  วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้      

ตั้งคาํถาม คิดหาคาํตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่าง ๆ  ลงมือปฏิบติัจริง  สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้
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ดว้ยตนเอง และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง  ๆ มีปฏิสัมพนัธ์ ทาํงาน ทาํกิจกรรมร่วมกบั

กลุ่มและครู  ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

ส่ือการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้  ใหผู้เ้รียน

เขา้ถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือเทคโนโลย ีและ

เครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน  การเลือกใชส่ื้อควรเลือกใหมี้ความเหมาะสม กบัระดบั

พฒันาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน   

การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาข้ึนเอง  หรือปรับปรุง

เลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อนาํมาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ท่ี

สามารถส่งเสริมและส่ือสารใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาควรจดัใหมี้อยา่งพอเพียง เพื่อ

พฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

และผูมี้หนา้ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรดาํเนินการดงัน้ี   

 1.   จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้  ศูนยส่ื์อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่าย

การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาคน้ควา้และการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา  ทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

 2.   จดัทาํและจดัหาส่ือการเรียนรู้สาํหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน  เสริมความรู้ให้

ผูส้อน   รวมทั้งจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 

 3.   เลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคลอ้ง

กบัวธีิการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

 4.   ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ   

 5 .   ศึกษาคน้ควา้ วจิยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 

 6.   จดัใหมี้การกาํกบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกบัส่ือและการใชส่ื้อ 

การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสมํ่าเสมอ 

ในการจดัทาํ การเลือกใช ้และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใชใ้นสถานศึกษา                       

ควรคาํนึงถึงหลกัการสาํคญัของส่ือการเรียนรู้ เช่น ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  วตัถุประสงคก์าร

เรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียน เน้ือหามีความถูกตอ้งและ
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ทนัสมยั ไม่กระทบความมัน่คงของชาติ ไม่ขดัต่อศีลธรรม  มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง  รูปแบบการ

นาํเสนอท่ีเขา้ใจง่าย  และน่าสนใจ   

 

ทาํไมต้องเรียนภาษาไทย 
ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ

และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี้ความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อ

สร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ทาํใหส้ามารถประกอบกิจธุร ะ การงาน และดาํรงชีวติ

ร่วมกนั   ในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และเป็น เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 

ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ  เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิด วเิคราะห์ 

วจิารณ์ และสร้างสรรคใ์หท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   นอกจากน้ียงัเป็น

ส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม   ประเพณี    และสุนทรียภาพ   เป็นสมบติัลํ้าค่า

ควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสาน ใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
  ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญในการใชภ้าษาเพื่อ การส่ือสาร  การ

เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนาํไปใชใ้นชีวติจริง 
การอ่าน   การอ่านออกเสียงคาํ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแกว้   คาํประพนัธ์ชนิดต่างๆ    

การอ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน    เพื่อนาํไป  

ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 
การเขียน   การเขียนสะกดตามอกัขรวธีิ   การเขียนส่ือสาร  โดยใชถ้อ้ยคาํและรูปแบบต่างๆ   

ของการเขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ   ยอ่ความ  รายงานชนิดต่างๆ  การเขียนตามจินตนาการ 

วเิคราะห์วจิารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 
การฟัง การดู และการพดู   การฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  การพดูแสดงความคิดเห็น 

ความรู้สึก   พดูลาํดบัเร่ืองราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพดูในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการ

และ ไม่เป็นทางการ  และการพดูเพื่อโนม้นา้วใจ  
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หลกัการใชภ้าษาไทย   ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย   การใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง

เหมาะสมกบัโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
วรรณคดีและวรรณกรรม      วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด 

คุณค่าของงานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจบทเห่  บทร้องเล่นของ

เด็ก เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญา ท่ีมีคุณค่าของไทย  ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  

ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อใหเ้กิดความซาบซ้ึง

และภูมิใจ ในบรรพบุรุษท่ีไดส้ั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะไดถู้กตอ้ง   อธิบาย

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยัของคาํ  ประโยค  ขอ้ความ   สาํนวนโวหาร   จากเร่ืองท่ี

อ่าน   เขา้ใจคาํแนะนาํ  คาํอธิบายในคู่มือต่างๆแยกแยะขอ้คิดเห็นและขอ้เทจ็จริง  รวมทั้งจบัใจความ

สาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านและนาํความรู้ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ

ได ้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าส่ิงท่ีอ่าน 

• มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและคร่ึงบรรทดั เขียนสะกดคาํ แต่งประโยค

และเขียนขอ้ความ ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยคาํชดัเจนเหมาะสม ใชแ้ผนภาพ  โครงเร่ืองและ

แผนภาพความคิด   เพื่อพฒันางานเขียน  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  จดหมายส่วนตวั  กรอกแบบ

รายการต่างๆ  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเร่ืองตามจินตนาการอยา่งสร้างสรรค์   

และมีมารยาทในการเขียน 

• พดูแสดงความรู้ ความคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  เล่าเร่ืองยอ่หรือสรุปจากเร่ืองท่ีฟัง

และดู ตั้งคาํถาม ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและดู

โฆษณาอยา่งมีเหตุผล พดูตามลาํดบัขั้นตอนเร่ืองต่างๆ  อยา่งชดัเจน พดูรายงานหรือประเด็นคน้ควา้

จากการฟัง การดู การสนทนา และพดูโนม้นา้วไดอ้ยา่งมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพดู 

• สะกดคาํและเขา้ใจความหมายของคาํ  สาํนวน คาํพงัเพยและสุภาษิต  รู้และเขา้ใจ  ชนิด

และหนา้ท่ีของคาํในประโยค  ชนิดของประโยค  และคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใชค้าํราชาศพัท์

และคาํสุภาพได้อยา่งเหมาะสม  แต่งประโยค   แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี กลอนสุภาพ และ

กาพยย์านี ๑๑  
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• เขา้ใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  เล่านิทานพื้นบา้น  ร้องเพลง

พื้นบา้นของทอ้งถ่ิน  นาํขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  และท่องจาํบทอาขยาน

ตามท่ีกาํหนดได ้

 
ชนิดของคาํในภาษาไทย 

 1.  คํานาม  

 คาํนาม คือ คาํท่ีใชเ้รียกช่ือของคน  สัตว ์ สถานท่ี  ส่ิงของต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 5  ชนิด คือ 

 1.1  สามานยนาม    เป็นคาํท่ีใชเ้รียก คน  สัตว ์ ส่ิงของโดยทัว่ ๆ ไป มกัเรียกอีก

อยา่งหน่ึงวา่ คาํนามทัว่ไป  เช่น 

     เด็ก  นัง่อยูใ่น  โรงเรียน  

   ดินสอ  อยูใ่น  กระเป๋า 

 1.2   วสิามานยนาม   เป็นช่ือเฉพาะของคน  สัตว ์ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ คาํนาม

ช้ีเฉพาะ  เช่น 

  สามก๊ก  เป็นหนงัสือพงศาวดารจีน 

  เขาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

 1.3   ลกัษณนาม   เป็นคาํท่ีบอกลกัษณะของคาํนามท่ีอยูข่า้งหนา้ เพื่อบอกลกัษณะ 

ขนาดของคาํนามใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  คาํลกัษณนามจะวางอยูห่ลงัตวัเลข หรือคาํแสดงจาํนวน ตวัอยา่ง

คาํนามบอกลกัษณะ  เช่น 

  แห 1  ปาก  ตากอยูบ่นไมไ้ผ ่ 2  ลาํ 

  นก ฝูงหน่ึงลงกินขา้วในนาแปลงหน่ึง 

 1.4   สมุหนาม   เป็นคาํแสดงหมวดหมู่ของคน  สัตว ์ ส่ิงของ  คาํสมุหนามจะวางอยู่

หนา้คาํนามทัว่ไป  เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  คาํนามบอกหมวดหมู่ 

  พวกกรรมกรนดักนัหยดุงาน 

  คณะครูเดินทางไปทศันศึกษา 

 1.5   อาการนาม    เป็นคาํนามท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  ไม่เป็นรูปร่าง  และ

แสดงถึงความรู้สึกทางจิตใจ  จะมีคาํวา่ “การ” หรือ “ความ” นาํหนา้ เช่น 

  ความดีของพอ่เป็นท่ีสรรเสริญของคนทัว่ไป 

  การใชน้ํ้า  การใชไ้ฟฟ้า  ตอ้งใชอ้ยา่งประหยดั 
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2. คําสรรพนาม 

 คาํสรรพนาม  เป็นคาํท่ีใชเ้รียกแทนคน  สัตว ์ ส่ิงของ  ซ่ึงแบ่งออกเป็นหลายชนิด  

คือ 

  2.1   บุรุษสรรพนาม   คือ  สรรพนามท่ีใชแ้ทนผูพ้ดู  ผูท่ี้พดูดว้ย  และผูท่ี้พดูถึง  

แบ่งออกเป็น  3  ชนิด  คือ 

 2.1.1   สรรพนามบุรุษท่ี 1  คือ  สรรพนามท่ีใชแ้ทนผูพ้ดู ไดแ้ก่ ฉนั  ผม  เรา  

ขา้พเจา้  กระผม  ดิฉนั ฯลฯ 

 2.1.2   สรรพนามบุรุษท่ี 2  คือ  สรรพนามท่ีใชแ้ทนผูฟั้งท่ีเราสนทนาดว้ย  

ไดแ้ก่  ท่าน  เธอ  ใตเ้ทา้  คุณ ฯลฯ 

 2.1.3   สรรพนามบุรุษท่ี 3  คือ  สรรพนามท่ีใชแ้ทนผูถู้กกล่าวถึง  ไดแ้ก่  เขา  

มนั  ท่าน  เธอ  ฯลฯ 

 2.2   ปฤจฉาสรรพนาม  คือ สรรพนามท่ีใชแ้ทนคาํนามแต่มีเน้ือความเป็นคาํถาม 

ไดแ้ก่คาํวา่  ใคร  อะไร  ไหน  ผูใ้ด ฯลฯ เช่น 

   เม่ือเชา้น้ี ใครมาหาฉนั       อะไรอยูใ่นกระเป๋า 

   บา้นของคุณอยูท่ี่ ไหน      ใครอยูใ่นหอ้ง 

 2.3   อนิยมสรรพนาม  คือ สรรพนามท่ีใชแ้ทนคาํนาม ไม่ไดช้ี้เฉพาะเจาะจง ใชใ้น

ประโยคบอกเล่า ไดแ้ก่คาํวา่  ใคร  อะไร ไหน ผูใ้ด ผูอ่ื้น ฯลฯ  เช่น 

   คุณจะซ้ือ อะไรก็ได ้          ตูใ้บน้ีไม่มีส่ิงใดอยูเ่ลย 

 3.   คํากริยา  

  คํากริยา  เป็นคาํท่ีแสดงการกระทาํหรือแสดงสภาพของคน  สัตว ์ ส่ิงของ  คาํกริยามี

หลายลกัษณะ   เช่น 

 3.1   สกรรมกริยา   คือ  กริยาท่ีตอ้งมีกรรมมารับจึงจะทาํใหค้วามหมายสมบูรณ์  

เช่น   พอ่คา้ขายของ    ชาวนาไถนา  แม่ป้อนขา้วลูก  เป็นตน้ 

 3.2   อกรรมกริยา   คือ  กริยาท่ีมีเน้ือความครบถว้นโดยไม่ตอ้งมีกรรม มารองรับ  

เช่น  คุณพอ่นอนแต่หวัคํ่า   วชิยัหัวเราะ   ดวงจนัทร์ส่องแสง 

 3.3   วกิตรรถกริยา   คือ  กริยาท่ีตอ้งอาศยัคาํหรือกลุ่มคาํมาเติมเตม็  เพื่อใหไ้ดค้วาม

สมบูรณ์  ไดแ้ก่คาํวา่  เป็น  เหมือน  คลา้ย  เท่า  ดุจ  เสมือน ประดุจ ฯลฯ  เช่น  เขา เหมือน พอ่      

แมวคล้ายเสือ  เป็นตน้ 
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 3.4   กริยานุเคราะห์   หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่กริยาช่วย   กริยาท่ีทาํหนา้ท่ีช่วยกริยา

แทใ้นประโยค  เพื่อใหค้วามหมายของคาํกริยาแทน้ั้นชดัเจนยิง่ข้ึน  ไดแ้ก่คาํวา่  จะ  กาํลงั  อาจ  ตอ้ง  

ควร ฯลฯ เช่น   ลมอาจพดัแรง   เขาต้องสอบใหม่   ฉนัจะไปหาเธอ  เป็นตน้ 

 4.  คําวเิศษณ์  

 คาํวเิศษณ์  เป็นคาํท่ีทาํหนา้ท่ีประกอบคาํนาม  คาํสรรพนาม  คาํกริยา  และคาํวเิศษณ์

ดว้ยกนั  ใหไ้ดค้วามชดัเจนยิง่ข้ึน  คาํวเิศษณ์จะวางอยูห่ลงัคาํท่ีมนัขยาย 

4.1 คําวเิศษณ์ประกอบคํานาม  เช่น 

   คน อ้วนเป็นเพื่อนกบัคนผอม       โตะ๊กลมทาสีเหลือง 

  4.2   คําวเิศษณ์ประกอบคําสรรพนาม    เช่น 

   ใคร หนออยูใ่นหอ้งรับแขก         ฉนัเองเก็บกระเป๋าสตางคไ์ด ้

  4.3   คําวเิศษณ์ประกอบคํากริยา   เช่น 

     มา้วิง่ เร็ว      นอ้งกินขา้วจุ  

  4.4   คําวเิศษณ์ประกอบคําวเิศษณ์   เช่น 

   เขารักนอ้ง เหลอืเกนิ        เขากินอาหารจุมาก 

 5.  คําบุพบท  

 คําบุพบท  คือ  คาํท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํหรือประโยค  คาํบุพบทจะอยูห่นา้

คาํนาม  คาํสรรพนาม  คาํกริยา  คาํวเิศษณ์  คาํบุพบทมีหลายชนิด  ไดแ้ก่ 

 5.1   คําบุพบทบอกสถานที่    ไดแ้ก่คาํวา่  บน  ใต ้ ใน  เหนือ  เป็นตน้  เช่น 

 กบ ในสระ       ขนมบนโตะ๊ 

 5.2   คําบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ   ไดแ้ก่คาํวา่  แห่ง  ของ  เช่น 

   หนงัสือ ของฉนัหาย 

 5.3   คําบุพบทบอกความเกีย่วข้อง   ไดแ้ก่คาํวา่  กบั  แก่  เช่น 

   ฉนั กบัแม่จะสวดมนตก่์อนนอนทุกวนั 

   ครูควรใหค้วามเมตตา แก่ศิษย ์

  5.4   คําบุพบทบอกความประสงค์   ไดแ้ก่คาํวา่  เพื่อ  สาํหรับ  เช่น 

   คุณพอ่ทาํงานหนกั เพือ่เรา 

   นํ้า สําหรับด่ืมอยูท่างโนน้ 

 6.   คําสันธาน  
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  คําสันธาน คือ คาํท่ีใชเ้ช่ือมประโยค 2 ประโยค ใหมี้ใจความเช่ือมกนัใหเ้ป็นประโยค

เดียวกนั  เรียกวา่  ประโยคความรวม  คาํสันธานแบ่งไดด้งัน้ี 

 6.1   คําสันธานเช่ือมประโยคทีม่ีเนือ้ความคล้อยตามกนั  ไดแ้ก่คาํวา่  ก็  กบั  และ  

คร้ัน....ก็   เม่ือ....ก็   เป็นตน้  เช่น 

   พอฉนัมาถึงบา้นฝนกต็กพอดี 

   พอ่ และแม่ทาํงานเพื่อลูก 

  6.2   คําสันธานเช่ือมประโยคทีม่ีเนือ้ความขัดแย้งกนั  ไดแ้ก่คาํวา่ แต่  แต่วา่   แต่...ก็   

กวา่......ก็  เป็นตน้  เช่น 

   กว่าเขาจะไปถึงกมื็ดคํ่า 

   เขารวย แต่ว่าเขาหยิง่ 

  6.3  คําสันธานเช่ือมประโยคทีม่ีเนือ้ความเลอืกอย่างใดอย่างหน่ึง   ไดแ้ก่  คาํวา่  

หรือ  มิฉะนั้น หรือไม่ก็  เป็นตน้  เช่น 

   เธอตอ้งไปโรงเรียน มิฉะน้ันจะถูกตี 

   เธอจะทาํการบา้น หรือดูโทรทศัน์ 

  6.4   คําสันธานเช่ือมประโยคทีม่ีเนือ้ความเป็นเหตุเป็นผลกนั   ไดแ้ก่คาํวา่  จึง  

ดงันั้น  ฉะนั้น  เหตุเพราะ  เหตุวา่  เพราะฉะนั้น  ฉะนั้น....จึง  เป็นตน้  เช่น 

   เขามีไหวพริบดี จึงปลอดภยั 

   เขาไม่ชอบออกกาํลงักาย  เพราะฉะน้ันเขาจึงเป็นโรคไดง่้าย 

 7.   คําอุทาน  

  คําอุทาน   คือ  คาํท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของผูพ้ดู  หรือขอ้ความท่ีตามมา 

เช่น อารมณ์ความรู้สึกดีใจ เสียใจ เจบ็ปวด แปลกใจ สงสาร เป็นตน้ ตาํแหน่งของคาํอุทานมกัจะอยู่

หนา้ประโยค  และมีเคร่ืองหมายอศัเจรีย ์ (!)  กาํกบัหลงัคาํอุทานนั้นดว้ย  คาํอุทานมี  2  ชนิด  คือ 

  7.1   คําอุทานบอกอาการ   เป็นคาํอุทานท่ีเปล่งออกมาเม่ือมีความรู้สึก     ต่าง ๆ เช่น 

   เอ๊ะ ! คุณเป็นใคร แสดงความฉงนใจหรือไม่เขา้ใจ  

   โอ ! ฉนัตอ้งกลบับา้นแลว้นะ   แสดงความรู้สึกเม่ือนึกอะไรข้ึนมาได ้

   เฮ๊ย ! ออกไปใหพ้น้จากสวนขา้นะ   แสดงความดุ  ตวาด 

   โธ่ !  ลูกเตา้เหล่าใครก็ไม่รู้   แสดงความสงสาร 

   แหม !  จะมาก็ไม่บอก  แสดงความแปลกใจ 
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  7.2   คําอุทานเสริมบท    เป็นคาํอุทานท่ีเปล่งออกมาโดยผูพ้ดู ไม่คาํนึงถึง

ความหมายของคาํเสริม  แต่เพิ่มนํ้าหนกัใหแ้ก่คาํท่ีถูกเสริม  เช่น 

   หมดทุกข์หมดโศกกนัเสียที 

   เรามาไชโยโห่ร้องกนัเถิด 

  สระผมสระเผ้าใหส้ะอาดบา้งสิ  

   ตายจริง  !  เป้ือนเปรอะเลอะเทอะไปหมด 

 

บทเรียนสําเร็จรูป 

 ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป 

 บทเรียนสาํเร็จรูปหรืออาจเรียกวา่บทเรียนโปรแกรม ( Programmed  Instuction) หรือ

บทเรียนดว้ยตวัเอง  จดัวา่เป็นการส่ือการสอนท่ีรู้จกัแพร่หลาย  เป็นเคร่ืองมือท่ีครูจดัทาํข้ึนเองเพื่อ

ประกอบการสอนไดง่้าย  ดงัท่ี สนิท สัตโยภาส (2532, หนา้ 21) ไดก้ล่าวถึงความหมายของบทเรียน

สาํเร็จรูปไวว้า่  เป็นบทเรียนท่ีนกัเรียนเรียนดว้ยตนเอง โดยครูจดัทาํข้ึนเพื่อสอนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ของบทเรียน ซ่ึงประกอบไปดว้ยคาํช้ีแจง เน้ือหาคาํถาม คาํเฉลย หรือคาํอธิบาย  นกัเรียนจะตอ้งอ่าน

หรือเรียนดว้ยตนเอง โดยอ่านเน้ือเร่ืองไปตอบคาํถามไปพร้อมกบัตรวจคาํเฉลยเอง  เม่ืออ่านจบเร่ือง

พอดี 

 ทศันา  สิขณัฑกสมิต (2535 , หนา้ 17) ไดก้ล่าววา่ บทเรียนสาํเร็จรูปเป็นเทคโนโลยทีาง

การศึกษาประเภทหน่ึง  ท่ีนิยมใชใ้นวงการศึกษา  มีช่ือเรียกต่างกนัไปตามลกัษณะของการนาํไปใช ้

อาทิ แบบเรียนแบบโปรแกรม  โปรแกรมการสอน  โปรแกรมการเรียน  โปรแกรมตาํรา  เคร่ืองสอน

แบบเรียนดว้ยตนเองหรือบทเรียนแบบโปรแกรม เป็นตน้ ในการเรียกช่ือหลายช่ือดงักล่าว  ข้ึนอยูก่บั

การนาํไปใชแ้ต่ส่วนใหญ่ครูจะรู้จกับทเรียนสาํเร็จรูป  บทเรียนโปรแกรม  หรือบทเรียนดว้ยตนเอง

มากกวา่ 

 สุทิน สุทธิสมบูรณ์ (2536 , หนา้ 20) กล่าววา่ บทเรียนสาํเร็จรูปเป็นการสอนโดยตั้ง

คาํถามใหน้กัเรียนตอบในขั้นต้ น จะเป็นคาํถามง่าย ๆ และต่อไปจะยากข้ึนเร่ือย ๆ แต่ไม่กา้วไปเร็ว

เกินไปจนผูเ้รียนตามไม่ทนั  ผูเ้รียนไดช้า้หรือเร็วข้ึนอยูก่บัสติปัญญาของผูเ้รียน  บทเรียนสาํเร็จรูป

หมายถึงการสอนท่ีไปตามลาํดบัขั้น  ออกแบบใหน้าํความรู้  ไปสู่ผูเ้รียนโดยการกระทาํดว้ยตนเอง 

เร่ิมจากส่ิงท่ีรู้ไปสู่ส่ิงท่ีไม่รู้ และเป็นความรู้ท่ีสลบัซบัซอ้นข้ึนจนเป็นหลกัการต่าง ๆ เด็กจะตอ้ง

ตอบทุกขั้น  เม่ือคาํตอบถูกตอ้งก็จะทาํต่อไป  สอดคลอ้งกบั  กรองกาญจน์  อรุณรัตน์ (2530 , หนา้ 9) 

ไดก้ล่าววา่การสอนแบบบทเรียนสาํเร็จรูปเป็นวธีิเรียน  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถาม คาํตอบ โดยครูจะ
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เป็นผูป้้อนคาํถามให้  แลว้ใหน้กัเรียนเป็นผูต้อบบทเรียนจะสรุปเป็นขอ้ความแยกยอ่ย และละเอียด

ต่อไปอีก มีการใชเ้หตุผลเขา้ช่วยดว้ย 

 เปร่ือง กุมุท (2543 , หนา้ 39, อา้งอิงจากบุญเก้ือ  ควรหาเวช, เทคนิคการเขียนบทเรียน

สาํเร็จรูป, 2522, ไม่ปรากฏเลขหนา้) ไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบับทเรียนสาํเร็จรูปไวว้า่  บทเรียน

สาํเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม  เทียบไดก้บัการสอนของครูท่ีดีคนหน่ึงสามารถสอนความรู้  

ทกัษะและทศันคติท่ีดีใหเ้ขาเม่ือไร ท่ีไหน ก็ได ้ท่ีเขาตอ้งการท่ีจะเรียน  เป็นการเรียนการสอนแบบ

ตวัต่อตวั  และสามารถปรับการสอนใหผู้เ้รียนสามารถไปไดช้า้หรือเร็วตามความสามารถของตนได ้ 

บทเรียนน้ีมีหลายรูปแบบแลว้แต่จะบรรจุไวใ้นส่ือการสอนอะไร  ถา้บรรจุในเล่มหนงัสือก็เรียกวา่ 

บทเรียนสาํเร็จรูปหรือ  บทเรียนโปรแกรม  ถา้บรรจุในเคร่ืองมือ หรือกลไกอยา่งง่าย  เรียกวา่ เคร่ือง

สอน หรือ Teaching Machine บา้งก็ออกมาในรูปของส่ือโสตทศันศึกษาบางประเภท เช่น สไลด ์ 

เทป  ภาพยนตร์  เป็นตน้  และ  ธีระชยั  ปูรณโชติ (2539 , หนา้ 7) ไดใ้หค้วามหมายของบทเรียน

สาํเร็จรูปไวว้า่ บทเรียนสาํเร็จรูปเป็นบทเรียนท่ีเสนอเน้ือหาของวชิาหน่ึงเป็นขั้นตอน  ยอ่ย ๆ มกัอยู่

ในรูปของ “กรอบ” หรือ “เฟรม” (Frame) โดยการเสนอเน้ือหาทีละนอ้ย  มีคาํถามใหผู้เ้รียนคิดและ

ตอบ  แลว้เฉลยคาํตอบใหท้ราบทนัที  โดยมากบทเรียนสาํเร็จรูป มกัจะเป็นรูปของส่ือส่ิงพิมพท่ี์

เสนอความคิดรวบยอดท่ีจดัลาํดบัไวแ้ลว้เป็นอยา่งดี 

 จากความหมายของนกัการศึกษาดงักล่าว  สรุปไดว้า่  บทเรียนสาํเร็จรูปเป็ นส่ือการสอน

ท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเอง เพื่อสอนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ 

เรียกวา่ กรอบ หรือ เฟรม ในแต่ละกรอบจะมีคาํอธิบายเน้ือหา  มีคาํถามและเฉลย  ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้ง

อ่านเน้ือเร่ือง  อ่านคาํถามและตอบคาํถามเอง  พร้อมทั้งตรวจคาํตอบจากเฉลยในบทเรียนสาํเร็จรูป  

อาจนาํมาสอนในเวลาเรียนหรือนอกเวลาท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาเองได ้ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดใ้น

เวลาท่ีต่างกนั 

  ลกัษณะของบทเรียนสําเร็จรูป 

 บทเรียนสาํเร็จรูป  เป็นส่ือการสอนอีกประเภทหน่ึงท่ีครูสามารถจดัทาํข้ึนใชส้อนไดเ้อง  

ทั้งน้ีอยูท่ี่ความเหมาะสมกบัลกัษณะของเน้ือหาวชิา  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งใชเ้รียนดว้ยตนเอง  โดยคาํนึงถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  แต่ละคนอาจใชเ้วลาต่างกนั 

 บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2543 , หนา้ 42-43) กล่าววา่ บทเรียนสาํเร็จรูปจะมีลกัษณะท่ีสาํคญั 

ดงัน้ี 

 1.   กาํหนดวตัถุประสงคเ์อาไวอ้ยา่งชดัเจน  สามารถวดัไดจ้ริงหรือท่ีเรียกวา่ จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม 
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 2.   เน้ือหาวชิาจะถูกแบ่งออกเป็นหน่วยเล็ก ๆ หรือยอ่ย ๆ แลว้นาํมาจดัลาํดบัแต่ละขั้น

ยอ่ย ๆ นั้นเรียกวา่ กรอบ  (Frame) แต่ละกรอบอาจจะมีความยากแตกต่างกนัไปตามความหมาย 

 3.   จดัเรียงลาํดบักรอบของบทเรียนเอาไวต้่อเน่ืองกนั  จากง่ายไปหายากและเหมาะสม

กบัความสามารถของผูเ้รียนมีการย ํ้าทวนใหผู้เ้รียนไดท้ดสอบตนเองอยูต่ลอดเวลา 

 4.   ผูเ้รียนมีโอกาสตอบสนอง หรือมีส่วนร่วมในการเรียนจากกิจกรรมต่าง ๆท่ีกาํหนด

ไวใ้นกรอบ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาและมีทกัษะในเร่ืองท่ีเรียน 

 5.   มีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทนัที  ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบคาํตอบไดด้ว้ยตนเองทนัที

จากคาํเฉลย  และอาจจะมีคาํอธิบายเพิ่มเติมใหด้ว้ย 

 6.   มีการเสริมแรงทุกระยะ  ขั้นตอนท่ีสาํคญั ๆจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและอยาก

เรียนต่อไป การเสริมแรงน้ีอาจอยูใ่นรูปของคาํชม หรือการใหผู้เ้รียนรู้วา่ตนเองทาํไดถู้กตอ้งแลว้ 

 7.   ไม่จาํกดัเวลาในการเรียน ผูเ้รียนสามารถใชเ้วลาเรียนตามความสามารถของแต่ละคน  

คนท่ีเรียนอ่อนอาจใชเ้วลามากกวา่คนเก่ง แต่ก็สามารถเรียนสาํเร็จไดเ้ช่นกนั 

 8.   มีการวดัผลท่ีแน่นอน  คือ  มีทั้งการทดสอบยอ่ยในระหวา่งเรียน ทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียน  เพื่อวดัความกา้วหนา้ในการเรียนใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

 พิชยั ละแมนชยั (2537 , หนา้ 31) ไดก้ล่าวไวว้า่  บทเรียนสาํเร็จรูปเป็นส่ือการเรียนชนิด

หน่ึงท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของ

ตนเอง  ซ่ึงแต่ละคนอาจใชเ้วลาท่ีแตกต่างกนั บทเรียนสาํเร็จรูปมีลกัษณะดงัน้ี 

 1.  มีการแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนเรียกวา่ กรอบ ( Frame) ในแต่ละกรอบมี

ความยาวแตกต่างกนั ตั้งแต่หลาย ๆ ประโยคจนกระทัง่ยาวเป็นหนา้กระดาษ 

 2.   แต่ละกรอบมีคาํถามใหผู้เ้รียนไดต้อบ  เพื่อเป็นการทดสอบความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน

ไปแลว้  คาํถามท่ีใชอ้าจเป็นแบบเติมคาํหรือแบบอ่ืนๆก็ได ้

 3.   ผูเ้รียนไดรู้้คาํตอบท่ีถูกตอ้งทนัที การรู้คาํตอบน้ีถือวา่เป็นการเสริมแรงไดอ้ยา่งดี อนั

เป็นการไดเ้ปรียบการเรียนดว้ยวธีิอ่ืน ๆ 

 4. การจดัลาํดบักรอบต่าง ๆ ตอ้งทาํอยา่งพิถีพิถนั โดยผูเ้ขียนตอ้งคาํนึงถึงลาํดบัขั้นตอน

การเรียนรู้ใหดี้ 

 5. ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป ตอ้งมีการประเมินเปรียบเทียบ

กบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะและชดัเจน 

 6. บทเรียนสาํเร็จรูป ตอ้งมีความเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน ดงันั้นการ

ปรับปรุงบทเรียนแต่ละกรอบ ตอ้งพิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตอบของผูเ้รียน ถา้พบวา่ 

ผูเ้รียนตอบคาํถามไม่ได ้แสดงวา่ ตอ้งมีขอ้บกพร่องเกิดข้ึนในกรอบนั้น ๆ ผูเ้รียนตอ้งปรับปรุงแกไ้ข
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ทนัที ลกัษณะเช่นน้ีผดิกบัส่ือประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงมกัตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ แต่บทเรียนโปรแกรม

ตอ้งใชข้อ้มูลจากผูเ้รียนเท่านั้น 

 7. ผูเ้รียนไดเ้รียนบทเรียนตามความสามารถของตนเอง โดยบางคนอาจเรียนไดเ้ร็ว บาง

คนอาจเรียนไดช้า้ ซ่ึงผดิกบัวธีิการสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น การบรรยาย การฉายภาพยนตร์ ซ่ึงผูเ้รียน

ตอ้งไดรั้บการบงัคบัใหเ้รียนไปพร้อมๆ กนั 

 ดงันั้น บทเรียนสาํเร็จรูปจึงไดร้วบรวมความรู้ท่ีเป็นจริงของเน้ือหาวชิาตลอดจนทกัษะ

ต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัในรูปแบบของการเรียน โดยใชห้ลกัจิตวทิยาวา่ดว้ยการเสริมแรงเป็นตวันาํให้

ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหานั้น ดงันั้น บทเรียนสาํเร็จรูป จะทาํใหผู้เ้รียนเกิดผลสาํเร็จในการเรียน 

 ลดัดา ศุขปรีดี (2525, หนา้ 24) ไดก้ล่าววา่ บทเรียนสาํเร็จรูปมีลกัษณะคลา้ยแบบเรียน 

ทัว่ ๆ ไป แต่เน้ือหาภายในแตกต่างกบับทเรียนทัว่ไปตรงท่ีมีการจดัลาํดบัขั้นตอนเป็นขั้นยอ่ย ๆ จาก

ส่ิงท่ีง่ายไปหายากทีละนอ้ย  ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  โดยปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีกาํหนดไวใ้ห้

ตามลาํดบั  และนกัเรียนจะเห็นคาํตอบของตนเอง และสามารถตรวจคาํตอบท่ีถูกตอ้งก่อนเรียนใน

ขั้นต่อไป สอดคลอ้งกบั  บุญเหลือ ทองเอ่ียม  (2530, หนา้ 19) ไดอ้ธิบายลกัษณะสาํคญัของบทเรียน

สาํเร็จรูปโดยสรุปวา่เป็นเน้ือหาท่ีแบ่งเป็นหน่วยยอ่ยเรียกวา่ กรอบ (Frame) ซ่ึงแต่ละกรอบมีขนาด

ต่างกนั  อาจเป็นประโยคสั้น ๆ หรือเป็นขอ้ความยาว ๆ การเขียนเน้ือหาในแต่ละกรอบตน้ ๆ เพื่อ

ทบทวนส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ในตวักรอบแต่ละกรอบ นกัเรียนตอ้งสนองตอบไดท้นัที  โดยการใหต้อบ

คาํถาม เติมคาํเลือกตอบซ่ึงจะทาํใหท้ราบวา่นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนมากนอ้ยเพียงใด นกัเรียนจะ

ไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทีละขั้น การตอบของนกัเรียนจะไดรั้บการเสริมแรงทนัทีโดยมีเฉลยอยู่

มุมบนของกรอบถดัไป 

 สรุปไดว้า่ จากลกัษณะของบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีนกัวชิาการไดก้ล่าวไวจ้ะแบ่งเน้ือหา

ออกเป็นกรอบยอ่ย ๆ เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก มีใจความต่อเน่ืองกนั แต่ละกรอบมีขนาดของ

เน้ือหาต่างกนั คาํถามท่ีถามมุ่งใหผู้เ้รียนรู้จากคาํถามเหล่านั้น โดยคาํถามจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบั

บทเรียน บทเรียนจะใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนตามความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนมีความพึง

พอใจเป็นอยา่งยิง่ 

 ชนิดของบทเรียนสําเร็จรูป 

 การจาํแนกชนิดของบทเรียนสาํเร็จรูปนั้น  พิชยั  ละแมนชยั (2537, หนา้ 33) ไดก้ล่าววา่ 

ในปัจจุบนับทเรียนสาํเร็จรูปท่ีนิยมใชก้นัมี 3 ชนิด คือ 

 1. ชนิดเส้นตรง  (Linear Programmed) บทเรียนแบบน้ีจะเรียงลาํดบัหน่วยยอ่ยจากง่าย

ไปหายาก ผูเ้รียนจะตอ้งเร่ิมจากหน่วยแรกจนถึงหน่วยสุดทา้ยของบทเรียนจะขา้มหน่วยหน่ึงหน่วย

ใดไปไม่ได ้ส่ิงท่ีเรียนจากหน่วยแรกจะเป็นพื้นฐานในหน่วยต่อไป 
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 อมัพร  ดอนชยั (2546, หนา้ 30-31) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะบทเรียนแบบน้ีไว ้3 ประการ คือ 

  1. เป็นการสอนขั้นยอ่ย ๆ ซ่ึงแต่ละขั้นจะมีความสัมพนัธ์กนั 

  2. จดัใหมี้รางวลัหรือแรงจูงใจทนัทีทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนตอบถูกตอ้ง 

  3. การเรียนเป็นแบบใหผู้เ้รียนตอบสนอง หรือแสดงพฤติกรรมออกมาใหส้ังเกต 

ได ้

  บทเรียนจะมีลกัษณะเป็นขั้นยอ่ย คือ แบ่งบทเรียนออกเป็นกรอบแต่ละกรอบ  จะ

ต่อเน่ืองกนั ซ่ึงทาํใหง่้ายแก่การเรียน ผูเ้รียนจะสร้างคาํตอบข้ึนมาเองโดยใชค้วามรู้จากท่ีเขาไดอ่้าน

ในกรอบ แลว้เติมลงในช่องวา่ง ตามปกติแลว้การสร้างบทเรียนน้ีจะประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ กรอบ

ตั้งตน้ (Set Frame) ซ่ึงเป็นกรอบท่ีใหค้วามรู้และอาจมีคาํถามเก่ียวกบัความรู้นั้นใหผู้เ้รียนตอบ และ

กรอบฝึกหดั (Practice Frame) ซ่ึงเป็นกรอบท่ีผูเ้รียนมีโอกาสฝึกหดัส่ิงท่ีเรียนมาแลว้จากกรอบตั้ง

ตน้ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจยิง่ข้ึน โดยทัว่ไปกรอบตั้งตน้จะมีกรอบเดียว ส่วนกรอบฝึกหดัจะมี

มากกวา่กรอบเดียวก็ได ้ข้ึนอยูก่บัวา่ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดฝึ้กมากนอ้ยเพียงใด 

  2. ชนิดสาขา  (Branching Programmed) บทเรียนชนิดน้ีก็เป็นท่ีนิยมเช่นกนั บทเรียน

ชนิดน้ีแตกต่างจากบทเรียนชนิดเส้นตรง คือ ผูเ้รียนแต่ละคนไม่จาํเป็นตอ้งเรียนทุกกรอบ เพราะ

บทเรียนชนิดน้ีเรียนไดต้ามความสามารถของแต่ละบุคคล ผูเ้รียนท่ีเก่ง ไม่ตอ้งเสียเวลามาก ลกัษณะ

ของบทเรียนชนิดน้ีมีกรอบยอ่ยแยกออกไปจากกรอบหลกั กรอบยอ่ยน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนท่ีเรียนชา้

เขา้ใจดีข้ึน คลา้ย ๆ เป็นการสอนซ่อมเสริม คือ ในกรอบหลกัจะมีคาํตอบใหเ้ลือก ถา้ตอบถูกก็เรียน

กรอบหลกัไปไดเ้ลย แต่ถา้ตอบผดิตอ้งไปเรียนกรอบยอ่ยเพิ่ม เม่ือเขา้ใจดีแลว้จะยอ้นกลบัไปเรียน

กรอบหลกักรอบเดิมใหม่จนกวา่จะเลือกคาํตอบไดถู้กตอ้ง จึงจะเรียนกรอบหลกัต่อไปได ้ดงันั้น 

เด็กอ่อนจะใชเ้วลาเรียนมากกวา่เด็กเก่ง ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งระมดัระวงัขอ้หน่ึง คือ อยา่ใส่ความรู้ใหม่   

ลงในกรอบสาขาหรือกรอบยอ่ยเป็นอนัขาด 

 3. ชนิดไม่แยกกรอบ  บทเรียนสาํเร็จรูปไม่แยกกรอบเป็นบทเรียนท่ีเสนอเน้ือหาทีละ

นอ้ยตามลาํดบัขั้น มีคาํถาม และมีเฉลยหรือแนวในการตอบคาํถามไวใ้หต้รวจสอบทนัที แต่ไม่

เสนอเน้ือหาในลกัษณะกรอบ แต่เสนอเน้ือหาเป็นลาํดบัต่อเน่ืองกนั  เช่นเดียวกบัการเขียนบทความ

หรือตาํราแตกต่างกนัเพียงวา่ บทเรียนประเภทน้ีจะตอ้งมีคาํตอบ หรือแนวคาํตอบไวใ้หผู้เ้รียนเพื่อ

เป็นขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนวา่ คาํตอบของตนถูกหรือผดิ ซ่ึงเป็นการเสริมแรงแก่ผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียน

ตอบถูกตอ้งนัน่เอง 

 หลกัการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป 

 หลกัการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปของ ธีระชยั ปูรณโชติ (2539, หนา้ 25) มีดงัน้ี 
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 1. คาํนึงถึงผูเ้รียน ไดแ้ก่ พื้นฐานความรู้ หรือประสบการณ์เดิม ทกัษะ ความสามารถใน

การเรียน และความตอ้งการของผูเ้รียน 

 2. คาํนึงถึงผลท่ีตอ้งการหรือวตัถุประสงคข์องบทเรียนวา่ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้

อะไร 

 3. คาํนึงถึงแบบของบทเรียนวา่ควรเสนอในรูปแบบใด คือ แบบเส้นตรงหรือแบบสาขา 

หรือแบบไม่แยกกรอบ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิา ผูเ้รียน และวตัถุประสงค ์เช่น เน้ือหาเป็น

ประเภทความรู้ หรือความคิดเห็น ผูเ้รียนเป็นนกัเรียนเก่งหรืออ่อน ฯลฯ 

 4. ไม่มีการจาํกดัเวลาของผูเ้รียน การเรียนจะดาํเนินไปตามความสามารถของแต่ละ

บุคคล โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงการทาํเสร็จก่อน หรือเสร็จหลงัผูอ่ื้น 

 5. เน้ือหาวชิาจะตอ้งจดัแบ่งเป็นหวัขอ้เร่ืองใหญ่ ๆ ก่อนแลว้แบ่งเป็นหวัเร่ืองยอ่ย ๆ 

เขียนเน้ือหาเป็นหน่วยยอ่ยเล็ก ๆ แต่ละหน่วยยอ่ยจะตอ้งทาํใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจในหน่วย

ถดัไป เพื่อใหก้ารเรียนรู้ดาํเนินไปทีละนอ้ย ๆ ทีละขั้น พยายามอยา่ใหมี้การกระโดดขา้มลาํดบัของ

เน้ือเร่ือง จดัลาํดบัจากเน้ือหาง่าย ๆ ไปหาเน้ือหาท่ียากข้ึนตามลาํดบั 

 6. ใหมี้เน้ือหาและคาํอธิบายท่ีดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 

 7. เน้ือหาของแต่ละกรอบควรเขียนดว้ยภาษาท่ีชดัเจน ถูกตอ้งตามหลกัภาษา   ท่ี

เหมาะสมกบัเน้ือหาความรู้ อายขุองผูเ้รียน เน้ือเร่ืองถูกตอ้งตามหลกัภาษาท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา

ความรู้ อายขุองผูเ้รียน เน้ือเร่ืองถูกตอ้งตามหลกัวชิา และมีความต่อเน่ืองกนัในแต่ละกรอบ 

 8. แต่ละกรอบจะตอ้งนาํเสนอเน้ือหาเฉพาะเร่ืองอยา่งชดัเจนและมีคาํถามหรือคาํสั่งให้

ผูเ้รียนตอบสนองต่อเร่ืองนั้นโดยตรง และไม่ควรมีความรู้ใหม่เกินกวา่ 1 อยา่ง 

 9. ใหมี้การย ํ้าทบทวนและทดสอบตนเอง 

 10.  จะตอ้งใหผู้เ้รียนรู้ผลของคาํตอบวา่ถูกตอ้ง หรือผดิทนัที เพื่อช่วยการเรียนรู้ใหดี้

ยิง่ข้ึน และเป็นการใหก้ารเสริมแรงในทนัทีดว้ย 

 11. มีการช้ีแนะคู่กนัไปกบัการตอบสนอง  

 12. ลดการช้ีแนะและการนาํทางออกไปทีละนอ้ยจนกวา่จะหมดโดยส้ินเชิง   เพื่อช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถตอบสนองดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งท่ีสุด 

 ข้ันตอนในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป 

 การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปคร้ังน้ี ผู ้ รายงาน ไดศึ้กษาแนวทาง และขั้นตอนในการสร้าง

ของ ธีระชยั ปูรณโชติ (2539, หนา้ 27) ดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาวธีิการเขียนบทเรียนสาํเร็จรูปชนิดต่าง ๆ จนเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ ทั้งจาก

ตาํรา และการไต่ถามผูรู้้ 
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 ขั้นท่ี 2 กาํหนดและเลือกวชิาท่ีจะเรียน และระดบัชั้นท่ีจะใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปนั้น  

 ขั้นท่ี 3 เลือกหน่วยการเรียนจะเรียนในเร่ืองใด 

 ขั้นท่ี 4 กาํหนดหวัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะเรียน โดยศึกษาจากหลกัสูตร ประมวลการสอน 

โครงการสอน คู่มือครู และหนงัสือเรียนวา่ หลกัสูตรกาํหนดใหน้กัเรียนเรียนอะไรบา้ง แลว้เลือก

หวัเร่ืองท่ีจะเรียนสาํหรับขั้นท่ี 1  ถึงขั้นท่ี  4 นั้น ผูส้ร้างบทเรียนควรพิจารณาความเหมาะสมในดา้น

ต่าง ๆ เสียก่อน คือ 

 1. ความเหมาะสมท่ีจะสร้างเป็นบทเรียนสาํเร็จรูป 

  1.1 ความเหมาะสมท่ีจะสร้างเป็นบทเรียนสาํเร็จรูป ควรพิจารณา ดงัน้ี 

   1.1.1  เน้ือหาท่ีจะเรียนนั้นคงตวัหรือเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ  ถา้เน้ือหา วชิามีการ

เปล่ียนแปลงไดบ้่อย ๆ ก็ควรจะหลีกเล่ียงเพราะจะลา้สมยัเร็วเกินไป ไม่คุม้กบัเวลาท่ีดาํเนินการ 

   1.1.2 บทเรียนดงักล่าวมีผูอ่ื้นเคยสร้างมาก่อนหรือไม่  

   1.1.3 จะช่วยลดภาระของครูไดห้รือไม่ 

   1.1.4    จะช่วยลดเวลาในการเรียนการสอนของผูเ้รียนไดห้รือไม่ 

 2. ดา้นความหมายเป็นบทเรียนสาํเร็จรูปประเภทใด  

  ดา้นความหมายของบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีควรจะสร้างนั้น ควรนาํมาพิจารณาดว้ยวา่

บทเรียนประเภทใดเหมาะสมกบัเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องบทเรียนนั้น ๆ ตลอดจนลกัษณะของ

ผูเ้รียน 

 ขั้นท่ี 5 ศึกษาลกัษณะของผูเ้รียน ไดแ้ก่ อาย ุระดบัชั้น พื้นความรู้เดิม  และทกัษะท่ี

นกัเรียนไดรั้บการฝึกมาก่อน ทั้งน้ี เพราะบทเรียนสาํเร็จรูปมีหลกัการสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ 

 ขั้นท่ี 6 ตั้งจุดมุ่งหมายสาํหรับบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีจะเขียน โดยจะตอ้ งตั้งจุดมุ่งหมาย

ทัว่ไป และจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะ การตั้งจุดมุ่งหมายน้ีจะเป็นแนวทาง

ในการเขียนกรอบต่าง ๆ ในบทเรียนเป็นอยา่งดี และยงัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแบบทดสอบ ซ่ึง

จะใหน้กัเรียนทดสอบก่อนเรียนบทเรียน และหลงัเรียนบทเรียนแลว้ดว้ย 

 ในการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ การตั้งวตัถุประสงคข์องบทเรียน

สาํเร็จรูปวา่ หลงัจากท่ีไดเ้รียนจบบทเรียนแลว้จะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนในตวัของ

ผูเ้รียนไดอ้ยา่งไร โดยท่ีพฤติกรรมต่างๆนั้น ควรเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถวดัหรือสังเกตไดว้า่ ผูเ้รียน

มีความสามารถทาํอะไรไดบ้า้งเม่ือการเรียนจบลงแลว้ แลว้เขียนวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน

ควรแยกกล่าวเป็นขอ้ ๆ เพื่อใหว้ตัถุประสงคน์ั้นเด่นชดัข้ึน และตอ้งบรรยายดว้ยถอ้ยคาํท่ีทาํให้

ตีความหมายไดช้ดัเจน รัดกุม มองเห็นภาพของการแสดงออกของผูเ้รียนได ้ตวัอยา่งของพฤติกรรม
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ท่ีสังเกตและวดัได ้เช่น  เขียน บอก อธิบาย จาํแนก เปรียบเทียบ ทดลอง พิสูจน์ และสรุป เป็นตน้ 

และควรกาํหนดเง่ือนไขของการสังเกตพฤติกรรมใหช้ดัเจนวา่ ผูเ้รียนจะแสดงพฤติกรรมออกมาให้

เห็นภายใตเ้ง่ือนไขอนัใด เช่น โดยกาํหนดปัญหาใหโ้ดยไม่ตอ้งเปิดหนงัสือ 

 นอกจากน้ี ควรจะกาํหนดเกณฑข์ั้นตํ่าไปดว้ยวา่ ความสาํเร็จขั้นใดจึงจะเป็นท่ียอมรับ 

โดยอาจกาํหนดเวลาในการทาํบทเรียนหรือแบบสอบถาม หรือวางเกณฑม์าตรฐานออกมาในรูป

ของร้อยละ หรือสัดส่วน เช่น เม่ือผูเ้รียน เรียนจบบทเรียนแลว้จะตอ้งมีความรู้คิดเป็นร้อยละเท่าใด 

ซ่ึงการกาํหนดเกณฑข์ั้นตํ่าน้ีควรกาํหนดไวก่้อนท่ี  จะทาํการเรียนการสอน เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ส้อน

เกิดความลาํเอียงได ้

 ขั้นท่ี 7 วางโครงเร่ืองท่ีจะเขียนเป็นลาํดบัเร่ืองราวก่อนหลงั จากง่ายไปหายาก ทั้งน้ี

เพราะบทเรียนสาํเร็จรูปจะตอ้งแบ่งเน้ือหาออกเป็นตอน ๆ ยอ่ย ๆ และแต่ละตอนจะตอ้งต่อเน่ือง

สัมพนัธ์กนั 

 ขั้นท่ี  8 ลงมือเขียนบทเรียนสาํเร็จรูปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้โดยแบ่งบทเรียน

ออกเป็นตอน ๆ หรือบท ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการเรียนรู้เป็นหมวดหมู่  เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจ

และจดจาํไดง่้ายแลว้ดาํเนินการเขียนกรอบต่าง ๆ ในบทเรียนตามหลกัการเขียนบทเรียนสาํเร็จรูป 

การเขียนกรอบในบทเรียนจะเร่ิมดว้ยกรอบใหค้วามรู้ แลว้ติดตามดว้ยกรอบฝึกหดัและกรอบ

ทดสอบเป็นตอน ๆ ไป จาํนวนกรอบจะมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัเน้ือหา 

 ลกัษณะของกรอบควรเป็น ดงัน้ี  

 1. เน้ือหาในแต่ละกรอบจะตอ้งแบ่งเป็นขั้นท่ีเล็กมาก และไม่ควรมีความรู้ใหม่เกินกวา่ 

1 อยา่ง 

 2. จะตอ้งเรียงลาํดบักรอบอยา่งระมดัระวงัจากง่ายไปหายาก และมีความสัมพนัธ์กนัไม่

ขาดตอน หรือกระโดดขา้ม 

 3. มีการแนะแนวใหอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ไม่แนะแนวทางมากจนเกินไป ไม่บรรยาย

อยา่งเพอ้เจอ้ และมีการย ํ้าซํ้ าทวนบ่อย ๆ 

 4. มีการตั้งคาํถาม และกระตุน้ใหผู้เ้รียนหาคาํตอบท่ีเหมาะสม  

 5. มีการเฉลยคาํตอบทนัที เพื่อใหผู้เ้รียนทราบผลวา่คาํตอบของตนถูกหรือผดิ  

 ขั้นท่ี 9 ควรนาํบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีเขียนเสร็จแลว้ไปใหเ้พื่อนครูท่ีสอนวชิา นั้น ๆ  

หรือผูท่ี้ทรงคุณวฒิุอ่านและใหข้อ้ติชมเพื่อนาํมาแกไ้ขปรับปรุงกรอบต่าง ๆในบทเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน  

 ขั้นท่ี  10 นาํบทเรียนท่ีปรับปรุงจนเห็นวา่เรียบร้อยดีแลว้มาพิมพโ์ดยไม่ใส่คาํตอบของ

คาํถามต่าง ๆ เพื่อท่ีจะนาํบทเรียนน้ีไปทดลองใชก้บันกัเรียนในขั้นทดลอง  หน่ึงต่อหน่ึง  หรือท่ี

เรียกวา่ การทดลองขั้นท่ี 1 
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 ขั้นท่ี 11 การสร้างแบบทดสอบข้ึนชุดหน่ึงตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวใ้หค้รบถว้น และ

ครอบคลุมทุกเร่ืองตามบทเรียน บทเรียนตอนใดมีเน้ือหามากก็ออกขอ้สอบใหม้ากขอ้ บทเรียนตอน

ใดมีเน้ือหานอ้ยก็ออกขอ้สอบนอ้ยขอ้ ซ่ึงถา้ออกขอ้สอบตาม แนวน้ีก็จะไดแ้บบทดสอบท่ีมีความ

เท่ียงตรง (Validity) แบบทดสอบอาจจะเป็นแบบใหเ้ลือกตอบชนิดท่ี 4 หรือ  5 ตวัเลือกก็ได ้

แบบทดสอบดงักล่าวใชส้าํหรับทดสอบนกัเรียนก่อนเรียนบทเรียน เพื่อจะไดท้ราบวา่นกัเรียนมี

ความรู้ในบทเรียนอยูแ่ลว้เพียงใด และใชท้ดสอบหลงัเรียนบทเรียนแลว้ดว้ย เพื่อจะไดท้ราบ

ความกา้วหนา้ของนกัเรียนหลงัจากเรียนบทเรียนสาํเร็จรูปไปแลว้นกัเรียนมีความรู้เพิ่มเติมเพียงไร 

มีเกณฑม์าตรฐานกาํหนดไวว้า่หลงัจากท่ีนกัเรียนเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปไปแลว้ผูเ้รียนควร

จะตอ้งทาํแบบทดสอบชุดน้ีใหถู้กตอ้งถึงร้อยละ 80 ภายในเวลาท่ีกาํหนดจึงจะถือวา่ผูเ้รียนมีความรู้

หลงัเรียนบทเรียนแลว้ อยา่งแทจ้ริงและไดม้าตรฐานท่ีวางไว ้

 สาํหรับแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนน้ี จะตอ้งนาํไปวเิคราะห์เพื่อหาระดบัความยากง่าย   

ค่าอาํนาจจาํแนก  และปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ค่าความยากง่ายท่ีเหมาะสม คือ ระหวา่ง 0.20-0.80 และมี

ค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป แลว้นาํไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบนั้น

เสียก่อน เพื่อจะไดม้ัน่ใจวา่แบบทดสอบดงักล่าวมีความเช่ือมัน่สูงอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้คือ มีความ

เช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไป ซ่ึงแบบทดสอบดงักล่าวหาค่าความเช่ือมนัไดเ้ท่ากบั 0.87 

 ขั้นท่ี 12 นาํบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีเขียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ตามขั้นท่ี 10  ไปทดลองใชก้บั

ผูเ้รียน 1 คนโดยเร่ิมใหท้าํแบบทดสอบก่อนแลว้จบัเวลาไว ้ เพื่อทราบแบบทดสอบดงักล่าว ผูเ้รียน

สามารถทาํไดเ้สร็จในเวลาประมาณก่ีนาที สาํหรับจะไดน้าํไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการใชจ้ริงต่อไป  เม่ือ

ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบเสร็จแลว้ก็ใหผู้เ้รียน เรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีสร้างข้ึนนั้น  โดยผูส้อน

จะตอ้งอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจความมุ่งหมายและวธีิเรียนเสียก่อน (บทเรียนสาํเร็จรูปท่ีจะใชผู้เ้รียน 1 

คนเรียนน้ีไม่มีคาํตอบไวใ้ห)้  ผูเ้รียนจะตอ้งอ่านบทเรียนไปทีละกรอบ ทีละตอน และตอบคาํถาม

ไปทีละคาํถาม  เม่ือผูเ้รียนตอบแต่ละคาํถามผูส้อนจะเฉลยคาํตอบท่ีถูกใหท้นัที  ทาํเช่นน้ีเร่ือยไป            

ทีละกรอบ  ถา้ผูเ้รียนตอบคาํถามขอ้ใดผดิ  หรือไม่เขา้ใจคาํถาม ผูส้อนก็จะอภิปรายกบัผูเ้รียนเพื่อหา

แนวทางปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนในกรอบนั้น  หรือคาํถามนั้นใหดี้ข้ึน โดยผูส้ร้างบทเรียนจะจด

บนัทึกส่ิงท่ีควรแกไ้ขแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขภายหลงัขั้นทดลอง    1 คนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อดู

ความเป็นไปได ้ และเหมาะสมของบทเรียน ตลอดจนความยากหรือง่ายเกินไปของบทเรียนดว้ย  

เพื่อจะไดน้าํไปปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึนไป  การเรียนบทเรียนดงักล่าว  ถา้บทเรียนยาวมากก็อาจ

แบ่งช่วงละ  1 ชัว่โมง แลว้พกัเป็น  ช่วง ๆ ไปจนกวา่จะจบบทเรียน หลงัจากทาํบทเรียนเสร็จ และ

พกัหายเหน่ือยแลว้ก็ใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัท่ีใช้

ทดสอบก่อนเรียนแต่สลบัขอ้กนั  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบทั้ง 2 คร้ังวา่
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ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึนหรือไม่  ถา้บทเรียนสาํเร็จรูปท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะ

นาํไปทดลองในขั้นต่อไป  ผลการเปรียบเทียบคะแนนควรจะแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนมีความรู้

กา้วหนา้ข้ึนหลงัจากเรียนบทเรียนแลว้ 

 ขั้นท่ี 13 นาํบทเรียนสาํเร็จรูป  ไปทดลองกบัผูเ้รียนกลุ่มเล็กท่ีเรียนอยูใ่นระดบัปาน

กลาง จาํนวน 10 คน  ซ่ึงมีวธีิการเหมือนกบัการทดลองในขั้น 1 คน  ต่างก็แต่เพียงบทเรียนจะมี

คาํตอบของคาํถามไวใ้หเ้สร็จ  มีลกัษณะเหมือนบทเรียนท่ีจะนาํไปใชจ้ริง  ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ตาม

บทเรียนไปทีละกรอบ  และตรวจคาํตอบของตนเองกบัเฉลยคาํตอบท่ีใหไ้วใ้นบทเรียนสาํเร็จรูปใน

ขั้นน้ีจะเขียนคาํแนะนาํในการเรียนไว ้ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัวธีิการเสียก่อน  แลว้จึงลง

มือเรียนตามบทเรียน รอจนกวา่ผูเ้รียนทุกคนจะทาํบทเรียนเรียนเสร็จแลว้บนัทึกเวลาไวส้าํหรับเป็น

เวลาท่ีควรใชใ้นการเรียนบทเรียนน้ีต่อไป  ซ่ึงผูร้ายงานไดท้ดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5/1 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) จงัหวดักาญจนบุรี  

 ขอ้มูลท่ีตอ้งการในขั้นทดลอง 10 คน ไดแ้ก่ 

 1. คะแนนเฉล่ีย (ของนกัเรียน 10 คน) ในการตอบคาํถามในแบบฝึกหดัทา้ยเล่ม ( E1)  

บทเรียนสาํเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไปและเกณฑม์าตรฐาน คือ นกัเรียนควรจะตอบคาํถามใน

แบบฝึกหดัทา้ยเล่มไดถู้กตอ้ง โดยเฉล่ียร้อยละ 80 

 2. คะแนนเฉล่ีย (ของนกัเรียน 10 คน) ของการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ( E2)  คิดเป็น

ร้อยละเกณฑม์าตรฐาน คือ นกัเรียนควรจะทาํคะแนนในแบบทดสอบหลงัเรียนได ้ร้อยละ 80 

 3. คะแนนเฉล่ีย (ของนกัเรียน 10 คน) ของการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 

นาํคะแนนเฉล่ียของการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหกัออกจากคะแนนเฉล่ียของการทาํแบบทดสอบ

หลงัเรียน จะไดค้ะแนนความกา้วหนา้ของความรู้ของนกัเรียนหลงัจากท่ีเรียนดว้ยบทเรียนจบแลว้ 

 เม่ือทดลองกลุ่มเล็ก 10 คน เสร็จแลว้นาํบทเรียนมาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง โดยสังเกต

จากการตอบคาํถามในบทเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนวา่ มีคาํถามใดท่ีมีผูเ้รียนบางคนหรือหลายคน

ตอบไม่ถูกบา้ง ซ่ึงเป็นไปไดว้า่ผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจคาํอธิบายหรือคาํถามในกรอบนั้น ๆ และควรจะ

สังเกตการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนดว้ยวา่ คาํถามเก่ียวกบัเน้ือหาตอนใดในบทเรียนท่ี

ผูเ้รียนบางคนตอบไม่ถูก เพื่อจะไดน้าํไปเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขปรับปรุงเน้ือหา และขอ้ความใน

กรอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาส่วนนั้น 

 การแกไ้ขบทเรียนสาํเร็จรูปในขั้นน้ี อาจกระทาํโดยแกไ้ขขอ้ความในกรอบ  บางตอนให้

ชดัเจน และเขา้ใจง่าย รวบกรอบบางกรอบเขา้ดว้ยกนั หรือเพิ่มกรอบบางกรอบข้ึนอีก และอาจเพิ่ม

การช้ีแนะ หรือขีดเส้นใตค้าํ หรือขอ้ความบางตอนท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนใหค้วามสนใจเป็นพิเศษก็ได ้ 

เหตุผลท่ีเลือกผูเ้รียนท่ีเรียนอยูใ่นระดบัปานกลางมาใชใ้นขั้นทดลอง 10 คน  เพื่อใหเ้รียนบทเรียน
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สาํเร็จรูปท่ีสร้างข้ึนมีความง่ายต่อการเรียนรู้  เม่ือนาํบทเรียนน้ีไปใชก้บัผูเ้รียนทัว่ไป  ผูเ้รียนส่วน

ใหญ่ควรจะสามารถทาํความเขา้ใจ  และเรียนรู้บทเรียนไดโ้ดยไม่ยาก 

 ขั้นท่ี 14  การทดลองภาคสนามกบันกัเรียน 2 4  คน โดยนาํบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีผา่นการ

ทดลองในขั้นกลุ่มเล็ก 10 คน  และปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5/3 ทั้งหอ้งเรียน จาํนวน 2 4 คน  ซ่ึงผูเ้รียน 2 4 คนน้ีไม่เจาะจงวา่เป็นเด็กเก่งหรืออ่อน  แต่ควรเป็น

นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนของนกัเรียนทัว่ไป  วธีิการทดลองในขั้นน้ีมีวธีิการเหมือนขั้นทดลองในกลุ่ม

เล็ก 10 คน  ทุกประการ  ต่างกนัท่ีวตัถุประสงคข์องการทาํบทเรียนเท่านั้น ซ่ึงใน  การทดลอง 2 คร้ัง

ท่ีผา่นมา  ถือวา่เป็นการกระทาํเพื่อหาขอ้บกพร่องในบทเรียนท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข  ผูเ้รียนท่ีนาํมา

ทดลองเรียนบทเรียนเปรียบเสมือนเป็นท่ีปรึกษาในการสร้างบทเรียน  บทเรียนท่ีผา่นมาทาํการ

ทดลองกลุ่มเล็ก 10 คน  และปรับปรุงแกไ้ข  แลว้จึงจะถือเป็นบทเรียนฉบบัจริง  การทดลอง

ภาคสนามเสมือนเป็นการสมมติวา่เป็นการนาํไปใชจ้ริง  การทดลองภาคสนามน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อท่ีจะทราบวา่บทเรียนสาํเร็จรูปท่ีสร้างเสร็จแลว้น้ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ียอมรับ

กนัทัว่ไปหรือไม่  

 บทเรียนสาํเร็จรูปท่ีมีประสิทธิภาพโดยทัว่ไป ถือเกณฑม์าตรฐาน 80/80 กล่าวคือ 80 ตวั

แรก หมายถึง นกัเรียนจะตอ้งสามารถทาํแบบฝึกหดัในบทเรียนสาํเร็จรูปไดถู้กตอ้งเฉล่ียร้อยละ 80 

ส่วน 80 ตวัหลงั หมายถึง นกัเรียนจะตอ้งสามารถทาํแบบทดสอบหลงัจากเรียนบทเรียนสาํเร็จรูป

แลว้ไดถู้กตอ้งเฉล่ียร้อยละ 80 ถา้ผลการวเิคราะห์บทเรียนท่ีนาํไปทดลองกบันกัเรียนถึงเกณฑ์

มาตรฐานดงักล่าว ก็ถือวา่บทเรียนสาํเร็จรูปนั้นมีประสิทธิภาพ 

 จิตวทิยาทีเ่กีย่วกบัการใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

 กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ (2530, หนา้ 14-32) ไดก้ล่าวถึงจิตวทิยาพฤติกรรมวา่ดว้ย  การ

เรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมบุคคลและมีพฤติกรรมอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเขา

เรียนรู้ในการเรียนการสอน โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป ก็มีจุดมุ่งหมายเนน้ใหน้กัเรียนเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมเช่นเดียวกบัการสอนทัว่ไป ดว้ยเหตุน้ีจึงไดมี้การนาํทฤษฎีจิตวทิยาพฤติกรรมท่ีสาํคญัมา

ใช ้ดงัน้ี 

 อมัพร ดอนชยั (2546, หนา้ 35) นาํมาใชเ้ป็นหลกัในการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป คือ 

 1. หลกัการเสริมแรง กล่าวคือ ผูเ้รียนจะเกิดกาํลงัใจตอ้งการเรียนต่อไป  เม่ือเห็นวา่การ

เสริมแรงในขั้นตอนท่ีเหมาะสม และเม่ือผูเ้รียนแสดงอาการตอบสนองออกมาเห็นวา่อาการ

ตอบสนองท่ีแสดงออกมานั้นถูกตอ้ง ก็จะเสริมแรงไดดี้กวา่ไดรั้บรางวลัอ่ืนใด บทเรียนสาํเร็จรูปจึง

นาํการรู้ผลมาเป็นเสริมแรง โดยในคาํถามแต่ละกรอบหรือแต่ละตอนจะมีคาํตอบเฉลยไวใ้หเ้พื่อ

ผูเ้รียนจะไดท้ราบวา่คาํตอบของตนถูกหรือผดิ 
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 2. การเสริมแรงจะตอ้งกระทาํทนัทีทนัใด  

  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทาํ (Conditioning Theory) ของ Skinner 

  1. เง่ือนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) พฤติกรรมส่วนมากของมนุษย์

ซ่ึงประกอบดว้ยการตอบสนองท่ีแสดงออกมา พฤติกรรมน้ีจะเกิดมากนอ้ยแค่ไหนก็ดว้ยความถ่ี

อนัหน่ึง  ซ่ึงเรียกวา่  อตัราการตอบสนอง  หรืออตัราการแสดงออกมาของพฤติกรรม  (Operant 

Rate)  จะเป็นตวัทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของอตัราการตอบสนองนั้นและการเปล่ียนแปลงจะ

เกิดข้ึนไดเ้พราะการเสริมแรง 

  2. การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นส่ิงท่ีไปเร้าในอตัราการกระทาํเป็นไปในทาง

ท่ีตอ้งการในบทเรียนโปรแกรม ตวัเสริมแรง คือ การใหผู้เ้รียนรู้ผลการตอบคาํถามของตนเองวา่ถูก

หรือผดิ 

  3. การดดัแปลงรูปพฤติกรรม  (Shaping) พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงเพราะเกิดการ

เรียนรู้ ประกอบดว้ยตวัประกอบท่ียากยิง่ และสลบัซบัซอ้น บทเรียนสาํเร็จรูป ใชว้ธีินาํส่วนยอ่ยต่าง 

ๆ มาประกอบกนัจนเกิดเป็นการเรียนรู้ไดใ้นท่ีสุด โดยค่อย ๆ เสริมแรงแต่ละขั้นไป เร่ิมตั้งแต่ตวั

ประกอบแรกจนเกิดการตอบสนองในขั้นสุดทา้ย 

 3. หลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทฤษฎีการเรียนรู้กล่าววา่ คนแต่ละคนแตกต่างกนั

บทเรียนสาํเร็จรูปช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถของตน 

 ธีระชยั ปูรณโชติ (2539, หนา้ 9) ไดก้ล่าวถึงการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีตอ้งอาศยั

พื้นฐานการเรียนรู้ท่ีสาํคญั มีดงัน้ี คือ 

 1. สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาจะเป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา  

 2. ผูเ้รียนจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองหลายอยา่งเพื่อแกปั้ญหานั้น  

 3. ปฏิกิริยาการตอบสนองท่ีไม่ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจจะถูกตดัทิ้งไปหรือลดปฏิกิริยา

การตอบสนองนั้นลง 

 สุทิน  สุทธิสมบูรณ์ (2536, หนา้ 25-26) ไดต้ั้งกฎการเรียนรู้ข้ึน 3 กฎ ซ่ึงนาํมาใชใ้นการ

สร้างบทเรียนสาํเร็จรูป 

 1. กฎแห่งผล (Law of Effect) มีใจความวา่ การเช่ือมโยงกนัระหวา่งส่ิงเร้ากบัการ

ตอบสนองจะดียิง่ข้ึน เม่ือผูเ้รียนแน่ใจวา่ พฤติกรรมการตอบสนองของตนถูกตอ้ง การใหร้างวลัจะ

ช่วยส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อีก 

 2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) มีใจความวา่การมีโอกาสไดก้ระทาํซํ้ า ๆ ใน

พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงจะทาํใหพ้ฤติกรรมนั้น ๆ สมบูรณ์ข้ึน การฝึกหดัท่ีมีการควบคุมท่ีดีจะ

ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
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 3. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) มีใจความวา่ เม่ือมีความพร้อมท่ีจะ

ตอบสนอง หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ถา้มีโอกาสไดก้ระทาํยอ่มเป็นท่ีพอใจ  แต่ถา้ไม่พร้อมท่ีจะ

ตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม การบงัคบัใหก้ระทาํยอ่มทาํใหเ้กิดความไม่พร้อม 

 จากทฤษฎีดงักล่าว ไดน้าํมาใชเ้ป็นหลกัการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป ซ่ึงมีการนาํเสนอ

เน้ือหาเป็นลาํดบัขั้นจากง่ายไปหายาก พร้อมทั้งมีคาํถามใหผู้เ้รียนตอบ  ซ่ึงคาํถามนั้นถือวา่ เป็นส่ิง

เร้าใหผู้เ้รียนเกิดการตอบสนอง เม่ือตอบคาํถามแลว้ ผูเ้รียนจะไดท้ราบคาํตอบทนัทีจากเฉลย เป็นผล

สะทอ้นกลบัมาทาํใหอ้ยากเรียนต่อไป 

 ประโยชน์ของบทเรียนสําเร็จรูป 

 สุทิน  สุทธิสมบูรณ์ (2536, หนา้ 44) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียนสาํเร็จรูปไวด้งัน้ี 

 1. ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนดว้ยตวัเอง และดาํเนินไปตามความสามารถของตน ช่วย

ใหค้รูทาํงานนอ้ยลง โดยเฉพาะการสอนขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ครูจึงมีเวลาใ นการเตรียมบทเรียนอ่ืนท่ี

ยุง่ยากลึกซ้ึงใหก้า้วหนา้ไปอีก 

 2. ผูเ้รียนตอบผดิจะไม่มีผูอ่ื้นเยาะเยย้ เพราะไม่มีใครเห็น เม่ือผดิก็สามารถแกไ้ขความ

เขา้ใจผดิของตนไดท้นัที 

 3. ตอบสนองความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 4. เป็นวธีิแกปั้ญหาการขาดแคลนครู เพราะครูคนเดียวสามารถคุมผูเ้รียนใหเ้รียนจาก

บทเรียนสาํเร็จรูปไดค้ร้ังละมาก ๆ 

 5. เป็นการแกปั้ญหาการศึกษาในปัจจุบนั ท่ีนิยมทาํงานเป็นกลุ่มและผูเ้รียนสนใจ

เน้ือหาวชิานอ้ยเกินไป 

 6. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม หรือส่งเสริมบทบาทของตนเอง  

 7. ผูเ้รียนท่ีขาดเรียน มีโอกาสช่วยเหลือตนเองใหเ้รียนตามเพื่อนได้  ครูมีโอกาสได้

สนใจดูแลนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 ธีระชยั  ปูรณโชติ (2539, หนา้ 27) กล่าวถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของบทเรียนสาํเร็จรูปไว ้

ดงัน้ี 

 1. สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ตามเอกภาพ  

 2. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

 3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใด เม่ือไรก็ได ้ตามความพอใจของผูเ้รียนเอง 

แมแ้ต่จะเป็นท่ีบา้นของผูเ้รียน 

 4. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เป็นขั้นตอนทีละนอ้ย และไดท้ราบผลการเรียนรู้ของตน  ทุกขั้นตอน  

เกิดแรงเสริม (Reinforcement) 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีนกัวดัผลการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย  

ชวาล  แพรัตนกุล (2520, หนา้ 15-17) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผลสัมฤทธ์ิทา งการเรียนเป็นความสาํเร็จ

ในดา้นความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพดา้นต่าง ๆ ของสมอง  นั้นคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควร

ประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะ และความสามารถของสมองดา้นต่าง ๆ  

 สุธรรม์  จนัทร์หอม (2519, หนา้ 89) ใหค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่  

ผลของการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ และความสามารถในดา้นต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บการ

อบรมสั่งสอนของครู รวมเรียกวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ไพศาล  หวงัพานิช (2526, หนา้ 89) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึง ความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกอบรม หรือจากการสอน 

 สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนัน่ก็คือ ผลของการเรียนการสอนท่ีเกิดจากความรู้

ทกัษะ ความสามารถในดา้นต่างๆของนกัเรียนจนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์

การเรียนรู้ 

 หลกัการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการวดัผลการศึกษา ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพและไดผ้ล  

ตามจุดมุ่งหมายควรปฏิบติัตามหลกัการต่อไปน้ี 

 1. วดัไดต้รงตามจุดประสงค ์ในการวดั ควรจะวดัไดต้รงตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการจะ

วดั เพื่อจะไดแ้ปลความหมายไดถู้กตอ้งและไม่ผดิพลาดในการนาํไปใชต่้อไป  ซ่ึงความผดิพลาดท่ี

ไดไ้ม่ตรงตามจุดประสงค ์มีดงัน้ี 

  1.1 ความเขา้ใจในคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ 

  1.2 ใชเ้คร่ืองมือไม่สอดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีจะวดั 

  1.3 วดัไม่ครบถว้น  

  1.4 เลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวดัไดไ้ม่เหมาะสม  

 2. ใชเ้คร่ืองมือดี มีคุณภาพในการวดัผลการศึกษา เคร่ืองมือตอ้งมีคุณภาพ  เพื่อผลท่ีได้

จากการวดัจะสามารถเช่ือถือได ้และคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัสามารถแปลไดถู้กตอ้ง 

 3. มีความยติุธรรม การวดัผลทางการศึกษาซ่ึงจดัไวเ้ป็นการวดัตวัแปรทาง ดา้นจิตวทิยา

หรือทางสังคม ถา้จะใหผ้ลดีตอ้งมีความยติุธรรม  ส่ิงท่ีถูกตอ้งอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นไปเหมือน 

ๆ กนั ไม่มีการลาํเอียงหรือเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวจัิยในประเทศ 

  ปัจจุบนัไดมี้การศึกษาและใหค้วามสนใจในเร่ืองบทเรียนสาํเร็จรูปกนัมากข้ึน มี

การศึกษาและวจิยัในวชิาภาษาไทย และสาขาวชิาอ่ืน ๆ อยา่งกวา้งขวาง  ปรากฏผลสาํเร็จในการ

นาํไปใช ้ดว้ยผลงานวจิยัดงัต่อไปน้ี 

  นํ้าอบ  กลูศรีโรจน์ (2533, หนา้ 72) ไดส้ร้างบทเรียนสาํเร็จรูปวชิาภาษาไทย  เร่ืองการ

ใชพ้จนานุกรมสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัปรากฏวา่ บทเรียนสาํเร็จรูปท่ีสร้าง

ข้ึน มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้

  สุทิน  สุทธิสมบูรณ์ (2536, หนา้ 70) ไดท้าํการวจิยั เร่ือง ใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป  วชิา

ภาษาไทย เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ มีประสิทธิภาพ 90.20/90.40 

สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้คือ 90/90 และพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน และหลงั

เรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีสร้างข้ึน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  สิริมา กล่ินกุหลาบ (2538, หนา้ 62) ไดศึ้กษา และรายงานผลการทดลองในบทเรียน

ส่ือประสม เร่ือง บุคคลสาํคญัและเร่ืองศิลปวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ บทเรียนมี

ประสิทธิภาพ 91/90.49 สูงกวา่เกณฑป์ระสิทธิภาพท่ีกาํหนดไวคื้อ 90/90 และจากการทดสอบก่อน

เรียนและหลงัเรียน บทเรียนส่ือประสมพบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  อรรณพา  รัตนวจิารณ์ (2538, หนา้ 71) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป

วชิาภาษาไทย เร่ือง การเขียนบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5 โรงเรียนสายนํ้าทิพย ์สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2537 จาํนวน 43 คน ผลการวจิยั พบวา่ บทเรียนสาํเร็จรูปมีประสิทธิภาพ 90.73/88.38 สูง

กวา่ประสิทธิภาพท่ีตั้งไวคื้อ 80/80   โดยไดท้ดลองค่าที  (t-test) ผลปรากฏวา่มีประสิทธิภาพของ

คะแนนภายหลงัการทดลองบทเรียนสาํเร็จรูปสูงกวา่การทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 

  ชีวติรี  อยูสี่มารักษ ์(2541, หนา้ 63-65) ไดศึ้กษา และรายงานการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป 

ชุดหลกัเกณฑท์างภาษา เร่ือง คาํพอ้ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ มีประสิทธิภาพ 89.10/82.20 สูง

กวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไวคื้อ 80/80 และจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน

สาํเร็จรูป พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 สุณี ชูมณี (2543 , หนา้ 88) ไดท้าํการวจิยั เร่ืองการพฒันาการสอน หลกัภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป 10 เร่ือง  และวดัเจตคติของนกัเรียนต่อการเรียน

ภาษาไทยดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป  โรงเรียนบา้นโคกทราย  จงัหวดัพทัลุง  จาํนวน 33 คน  ปีการศึกษา 
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2543  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียน

สาํเร็จรูปสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  บทเรียนสาํเร็จรูปทุกเร่ืองมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ทุกเร่ือง  และนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย

โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป 

 วนิดา  สุพรรณชนะบุรี (2543 , หนา้ 117) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการใช้

ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใชบ้ทเรียนดว้ยตนเอง เร่ือง ชนิดของคาํ จาํนวน 7 

เล่ม  สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนบา้นไร่เหนือ  อาํเภอกงหรา  จงัหวดัพทัลุง  ปีการศึกษา 2543  จาํนวน 

33 คน  พบวา่ บทเรียนดว้ยตนเอง เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย จาํนวน 7 เล่ม  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพ 85.97/81.21  แสดงวา่บทเรียนดว้ยตนเองมีประสิทธิภาพงูกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80  

ท่ีกาํหนดไว ้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชบ้ทเรียนดว้ยตนเอง  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 

 อมัพร  ดอนชยั  (2546 , หนา้ 78-79)  การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปวชิาคณิตศาสตร์  

เร่ือง สมการและการแกส้มการ   สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนบา้นไมลุ้ง

ขนมิตรภาพท่ี 169  อาํเภอแม่สาย  จงัหวดัเชียงราย พบวา่ บทเรียนสาํเร็จรูป  ทุกชุดมีประสิทธิภาพ 

80/80  ตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ และการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน

สาํเร็จรูปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  ผลการศึกษาความคงทนของการเรียนรู้

โดยการเรียนดว้ยบทเรียนโปรแกรม  จากการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบหลงัเรียน 2 คร้ัง เวน้

ระยะห่างกนั 4 สัปดาห์  ไม่แตกต่างกนั  แสดงวา่  การเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปมีความคงทนของ

การเรียนรู้  และยงัพบวา่โดยภาพรวม นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปใน

ระดบัเห็นดว้ย 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

  Pierec (1970, p. 4692-A) ไดท้ดลองเปรียบเทียบการสอน 3 แบบ คือ การสอน

ตามปกติ การสอนโดยใชบ้ทเรียนแบบโปรแกรม และโปรแกรมโสตทศันวสัดุในการสอนวชิา

คณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน ผลการทดลองปรากฏวา่ 

  1. นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านสูงจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่

นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านตํ่า ไม่วา่จะสอนดว้ยวธีิใด ๆ ใน 3 วธีิ 

  2. นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านตํ่าจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเม่ือ

สอนโดยใชบ้ทเรียนแบบโปรแกรม 

  3. วธีิสอนตามปกติช่วยใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนระยะ   แรก ๆ ดี

ท่ีสุด 
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  Kampwerth (1971, p. 6216-A) ไดศึ้กษาวสิัยทศัน์เร่ืองการทดลองใชบ้ทเรียน

สาํเร็จรูปสอนการอ่านแก่เด็กท่ีเรียนชา้ 3 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มใชว้ธีิเรียงต่างกนั กลุ่มท่ี 1 เรียนไดใ้ช้

บทเรียนแบบโปรแกรมเพียงอยา่งเดียว กลุ่มท่ี 2 เรียนจากการสอนของครู  เพียงอยา่งเดียว กลุ่มท่ี 3 

เรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรมไปในช่วงแรก และเรียนจากการสอนของครูตามปกติในช่วงหลงั 

ผลปรากฏดงัน้ี 

  1. การเรียนจากบทเรียนโปรแกรม มีประสิทธิภาพดีกวา่การเรียนจากครูในชั้น

เรียน สาํหรับการเรียนเร่ือง “คาํศพัท”์  

  2. การเรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรมร่วมกบัการเรียนจากครูในชั้นเรียน มี

ประสิทธิภาพดีกวา่การเรียนจากครู 

  3. การเรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรมรวมกบัการเรียนจากครูในหอ้งเรียนจะทาํ

ใหเ้ด็กมีความสามารถในการจาํคาํศพัทไ์ดดี้กวา่ใชว้ธีิจากบทเรียนเพียงอยา่งเดียว 

  4. การเรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรมและจากครูในหอ้งเรียนรวมกนั  มี

ประสิทธิภาพดีกวา่การเรียนจากครูในหอ้งเรียนตามลาํพงั 

  5. การเปล่ียนวธีิเรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรมและจากครูในหอ้งเรียนโดยเฉล่ีย

วนัละคร้ัง จะทาํใหก้ารสอนคาํศพัทมี์ประสิทธิภาพดีกวา่ไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงวธีิการเรียน 

  6. ไม่มีขอ้ยติุท่ีแน่นอนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสติปัญญา และผลของการเรียน

คาํศพัทจ์ากการเรียนโดยใชบ้ทเรียนแบบโปรแกรมตามลาํพงั หรือการเรียนจากครูในหอ้งเรียน

ตามปกติ 

  Prince and Cusey (1972, p. 491-492) ทดลองสอนโดยไวยากรณ์สเปน  แก่นกัศึกษา

มหาวทิยาลยั Southern Illinois โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปแบบเส้นตรง  เพื่อเปรียบเทียบกบัการสอน

ปกติ ผลปรากฏวา่ กลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุม

ซ่ึงไดรั้บการสอนตามปกติ นกัเรียนท่ีไดเ้รียนจากการเรียนบทเรียนแบบโปรแกรม ทาํคะแนนไดดี้

ท่ีสุดเก่ียวกบัเร่ือง คาํนาม และคาํนาํหนา้นาม เร่ืองท่ีไดผ้ลพอสมควร คือ คาํคุณศพัท ์ส่วนเร่ืองท่ี

ไดผ้ลนอ้ย คือ เร่ืองกรรมตรง และกรรมรอง และคาํสรรพนาม 

  Williams (1972, p. 2700-A) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบวธีิสอน 3 แบบ คือ แบบปกติ

บทเรียน แบบบทเรียนสาํเร็จรูปและใชส้ไลดใ์นวชิาคณิตศาสตร์ธุรกิจ  ปรากฏวา่ ไดผ้ลดีกวา่แบบ

ปกติแต่นอ้ยกวา่การใชส้ไลด ์

  Anderson (1974, p. 136-A) ไดท้าํการวจิยัเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป

ในการสอนวชิากสิกรรมในโรงเรียนมธัยมศึกษาในแทนซาเนีย  กลุ่มทดลองสอนโดยใชบ้ทเรียน

แบบบทเรียนสาํเร็จรูป  กลุ่มควบคุมสอนโดยใชก้ารสอนตามปกติ  ผลการวจิยัปรากฏวา่ บทเรียน
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สาํเร็จรูปเป็นวธีิสอนท่ีประสิทธิภาพดีกวา่การสอนตามปกติ และนกัเรียนชอบเรียนจากบทเรียน

สาํเร็จรูปมากกวา่ 

 จากงานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แสดงใหเ้ห็นวา่  การเรียนแบบใชบ้ทเรียน

สาํเร็จรูปนั้นช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถมากข้ึน ทาํใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพดีกวา่ เม่ือ

เทียบกบัวธีิการสอนโดยใชว้ธีิอ่ืน ๆ หรืออยา่งนอ้ยก็ใหผ้ ลไม่แตกต่างกนั  และการเรียนโดยใช้

บทเรียนสาํเร็จรูปใชเ้วลานอ้ย นอกจากน้ีบทเรียนแบบสาํเร็จรูปยงัใชส้อนไดดี้ทั้งผูเ้รียนท่ีมี

สติปัญญาสูง ปานกลาง และผูเ้รียนท่ีเรียนชา้ เป็นการช่วยลดเวลาในการสอนของครู  เพราะครู

สามารถเตรียมกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือ   คอยใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนเป็นรายบุคคลไดอี้กดว้ย และการ

นาํบทเรียนสาํเร็จรูป มาใชใ้นวงการศึกษาจะสามารถอาํนวยประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยทัว่กนั 

 สรุปไดว้า่ ผลการศึกษาคน้ควา้และผลการวจิยั ตลอดจนแนวคิดของนกัการศึกษาท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบับทเรียนสาํเร็จรูปหรือบทเรียนแบบโปรแกรม และบทเรียนส่ือประสมเป็นการ

อา้งอิงไดว้า่ บทเรียนสาํเร็จรูปเป็นเคร่ืองมือ หรือ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีสามารถแกปั้ญหา  และพฒันาการ

จดักระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธ์ิผล

อยา่งแทจ้ริง 
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