
บทที ่5 

 

สรุป  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษา คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพื่อสร้างและหา ประสิทธิภาพของบทเรียน

สาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                

(2) เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของ บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อนเรียนกั บหลงัเรียน ดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป  เร่ืองชนิดของคาํ ใน

ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัเทวสังฆาราม) ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2551  จาํนวน 25 คน ท่ีไดจ้ากการการสุ่มแบบ กลุ่ม 0 (Cluster Random Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  บทเรียนสาํเร็จรูป  และ                 

แบบประเมินบทเรียนสาํเร็จรูปสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 

1. บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 93.83/93.20 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้

2. บทเรียนสาํเร็จรูป  เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.8974 หมายความวา่ ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 89.74 

3.   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน ดว้ย บทเรียน

สาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 สูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 การพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประเด็นขอ้คน้พบท่ีควรนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  5 ท่ีผูร้ายงาน สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 93.83/93.20 แสดงวา่บทเรียนสาํเร็จรูปมี

ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์ท่ีตั้งไว ้สรุปไดว้า่ บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน ผูร้ายงานไดส้ร้างตาม

ระเบียบการหาประสิทธิภาพและคุณภาพโดยมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํ สามารถช่วย

ผูเ้รียนใหเ้กิด    การเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้หมือนกบัการเรียนกบัครูผูส้อนโดยตรง สามารถ

สร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนกระตือรือร้นอยากเรียน สนุกสนาน ต่ืนเตน้  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ  ชีวติรี  อยูสี่มารักษ ์ (2541, หนา้ 63-65) ไดศึ้กษา และรายงานการใชบ้ทเรียน

สาํเร็จรูป ชุดหลกัเกณฑท์างภาษา เร่ือง คาํพอ้ง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่  มีประสิทธิภาพ 

89.10/82.20 สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไวคื้อ 80/80 และจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สุณี ชูมณี (2543, 

หนา้ 88) ไดท้าํการวจิยั เร่ืองการพฒันาการสอน หลกัภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใช้

บทเรียนสาํเร็จรูป 10 เร่ือง  และวดัเจตคติของนกัเรียนต่อการเรียนภาษาไทยดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป  

โรงเรียนบา้นโคกทราย  จงัหวดัพทัลุง  จาํนวน 33 คน  ปีการศึกษา 2543  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลกัภาษาไทยของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปสูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  บทเรียนสาํเร็จรูปทุกเร่ืองมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

80/80 ทุกเร่ือง  และนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทยโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป  วนิดา  

สุพรรณชนะบุรี (2543, หนา้ 117) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใชบ้ทเรียนดว้ยตนเอง เร่ือง ชนิดของคาํ จาํนวน 7 เล่ม  สาํหรับนกัเรียน

โรงเรียนบา้นไร่เหนือ  อาํเภอกงหรา  จงัหวดัพทัลุง  ปีการศึกษา 2543  จาํนวน 33 คน  พบวา่ 

บทเรียนดว้ยตนเอง เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย จาํนวน 7 เล่ม  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 

85.97/81.21  แสดงวา่บทเรียนดว้ยตนเองมีประสิทธิภาพงูกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80  ท่ีกาํหนดไว ้ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชบ้ทเรียนดว้ยตนเอง  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .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
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สาํเร็จรูปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  ผลการศึกษาความคงทนของการเรียนรู้

โดยการเรียนดว้ยบทเรียนโปรแกรม  จากการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบหลงัเรียน 2 คร้ัง เวน้

ระยะห่างกนั 4 สัปดาห์  ไม่แตกต่างกนั  แสดงวา่  การเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปมีความคงทนของ

การเรียนรู้  และยงัพบวา่โดยภาพรวม นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปใน

ระดบัเห็นดว้ย การท่ีบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจาก

สาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1.1   บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนไดผ้า่นกระบวนการขั้นตอนในการจดัทาํอยา่ง

มีระบบ  และวธีิการท่ีเหมาะสม กล่าวคือ ไดศึ้กษาหลกัสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ตลอดจนไดศึ้กษาหลกัการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็น

แนวทาง และยงัไดผ้า่นการประเมินและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ ผา่นการทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ถึง  2 คร้ัง โดยนาํผล

จากการทดลองใชม้าปรับปรุงก่อนนาํไปทดลองจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

1.2  บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีผูร้ายงานไดส้ร้างข้ึน เป็นการนาํเสนอความรู้ในลกัษณะเอกสาร

ท่ีเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ โดยกาํหนดจุดประสงค ์และแบ่งเป็นกรอบยอ่ยๆ เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก 

(ธีระชยั ปูรณโชติ, 2539 , หนา้ 11-12 ) ทาํใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตาม

ความสามารถของแต่ละบุคคล ผูเ้รียนไดรั้บผลการเสริมแรงยอ้นกลบัทนัที เพราะผูเ้รียนสามารถท่ี

จะตรวจคาํตอบ ไดใ้นกรอบถดัไปวา่ส่ิงท่ีตอบถูก หรือ ผดิ ถา้ผูเ้รียนตอบถูก ผูเ้รียนจะไดรั้บการ

เสริมแรง แต่ถา้ผูเ้รียนตอบผดิ ผูเ้รียนก็จะแกไ้ขความไม่เขา้ใจทนัทีทนัใด และกลบัไปศึกษากรอบท่ี

ผา่นมา ผลจากการใหผู้เ้รียนไดมี้การตอบสนองต่อบทเรียน โดยการใชค้าํถามและทราบผล

ยอ้นกลบัทนัที  เป็นหลกัการโดยตรงของบทเรียนสาํเร็จรูป เพราะตอ้งการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม พร้อมทั้งใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินผลการเรียนของตนเองไดท้นัที 

1.3   บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน นบัเป็นนวตักรรมทางการศึกษา ท่ีเกิดจากการ

นาํเอาขอ้ดีของบทเรียนสาํเร็จรูปมา ไม่วา่จะเป็นการสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็น

ส่ิงท่ีจะช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนใหมี้ความเอาใจใส่ต่อบทเรียนมากยิง่ข้ึน 
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1.4   บทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไดส้ร้างข้ึนตามหลกัจิตวทิยาของนกัจิตวทิยาหลายท่าน เช่น  

สกินเนอร์ (Skinner)   ท่ีไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบับทเรียนสาํเร็จรูปไวว้า่ ผูเ้รียนจะเกิดกาํลงัใจ 

ตอ้งการเรียนต่อไปเม่ือไดรั้บการเสริมแรงในขั้นตอนท่ีเหมาะสม และเม่ือผูเ้รียนแสดงการ

ตอบสนองออกมา และเห็นวา่การตอบสนองท่ีออกมานั้นถูกตอ้ง ก็จะเสริมแรงไดดี้กวา่ไดรั้บรางวลั

อ่ืนใด บทเรียนสาํเร็จรูปจึงนาํเอาการรู้ผลมาเป็นการเสริมแรง โดยในคาํถามแต่ละกรอบหรือแต่ละ

ตอนจะมีคาํเฉลยไวใ้ห ้เพื่อผูเ้รียนจะไดท้ราบวา่ คาํตอบของตนถูกหรือผดิ  และการเสริมแรงจะตอ้ง

กระทาํทนัทีทนัใด (ธีระชยั ปูรณโชติ, 2539, หนา้ 7-9) 

2. ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํในภาษาไทย   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เท่ากบั 0.8974 หมายความวา่ ผูเ้รียนมีความรู้  

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 89.74 แสดงวา่บทเรียนสาํเร็จรูปท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน ทาํใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ของ ณฐัวดี พฒัน์ภกัด์ิ (2544, บทคดัยอ่) ; 

อาภาภรณ์ อินเสมียน (2545, บทคดัยอ่) ; ณฏัฐินี สุโพธ์ิ (2545, บทคดัยอ่) ; สุณารักษ ์เมืองโคตร 

(2545, บทคดัยอ่) ; ศิริวรรณ  วรรณสุทธ์ิ (2545, บทคดัยอ่) และนวลจนัทร์  วเิศษ (2546, บทคดัยอ่) 

3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียน

สาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  เพิ่ม

จากก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .0 1 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ จารุณี  นอ้ยนรินทร์ (2542 , บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน

ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปแบบสาขา เร่ืองแต่งกลอนสุภาพขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคน้ควา้ของ 

อาภาภรณ์  อินเสมียน (2545 , บทคดัยอ่)  ; ณฏัฐินี  สุโพธ์ิ (2545 , บทคดัยอ่)  ; สุณารักษ์ เมืองโคตร 

(2545, บทคดัยอ่) ; ศิริวรรณ  วรรณสุทธ์ิ (2545 , บทคดัยอ่) และนวลจนัทร์  วเิศษ (2546} บทคดัยอ่) 

การท่ีผลการศึกษาคน้ควา้เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่การนาํบทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ใน

ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 ประกอบการสอน ไดท้าํตาม

ขั้นตอนท่ีสมบูรณ์ คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลความสามารถของผูเ้รียน และมีการ

เสริมแรงตามทฤษฎีการวางเง่ือนไขของ สกินเนอร์ (Skinner)  

 

 

 

 



65 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.   ข้อเสนอแนะในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการสอน  

 1.1    การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปใหมี้ประสิทธิภาพควรมีการวางแผนการ

ดาํเนินการไวล่้วงหนา้ มีการปรึกษาและขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ เช่นศึกษานิเทศกผ์ูช้าํนาญการ

สอนหรืออาจารยฝ่์ายเทคโนโลยกีารศึกษา 

 1.2   ควรศึกษาขั้นตอนและกระบวนการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปจากตาํราหรือ

เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษารูปแบบและกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

 1.3   สร้างบทเรียนสาํเร็จรูปตามขั้นตอนท่ีกาํหนด  

 1.4  ควรปรับปรุง และพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูป โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ  ดา้นส่ือการ

เรียนการสอนประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคดว้ย 

 2.   ข้อเสนอแนะในการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใช้  

 2.1   ก่อนนาํบทเรียนสาํเร็จรูปไปใช ้ครูผูส้อนควรศึกษาหลกัสูตรใหเ้ขา้ใจอยา่ง  

ละเอียดถ่ีถว้น แลว้ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นแผนการสอน รวมทั้งควรเนน้เร่ืองคุณธรรม  

จริยธรรม ความซ่ือสัตย ์และความมีระเบียบวนิยัในตนเอง 

 2.2   ครูผูส้อนควรจดัเตรียมอุปกรณ์และบทเรียนสาํเร็จรูปใหเ้รียบร้อยเพียงพอกบั

จาํนวนผูเ้รียน เพื่อสะดวกในการศึกษาคน้ควา้และบรรลุตามจุดประสงค ์

 2.3   ครูผูส้อนควรช้ีแจงการทาํกิจกรรมใหช้ดัเจน เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ  เรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ซ่ึงจะเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2.4   ครูผูส้อนควรใหก้าํลงัใจ ยกยอ่งชมเชยแก่ผูเ้รียน ในโอกาสต่าง ๆ   เพื่อเป็น

การส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จในการเรียน 

 3.   ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป  

 3.1   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป  เร่ืองชนิดของ

คาํในภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนกบัวธีิ        

การสอนอ่ืน ๆ เพื่อจะไดข้อ้สรุปในการศึกษาอยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

 3.2   ควรมีการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในวชิา

อ่ืน ๆ ในทุกระดบัชั้น 

 3.3   ควรศึกษาผลการสอนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองชนิดของคาํ ในภาษาไทย      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนกบัตวั

แปรอ่ืน ๆ ดว้ย 
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 4.   ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหาร 

 4.1   ผูบ้ริหารควรใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูอาจารยไ์ดผ้ลิตบทเรียน

สาํเร็จรูป ประกอบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 

 4.2   สนบัสนุนใหค้รูอาจารยใ์นโรงเรียนไดอ้บรม สัมมนาเชิงปฏิบติัการดา้นการ

ผลิตส่ือการเรียนการสอนทุกรูปแบบ และสนบัสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นพื้นฐานการผลิตส่ือท่ีมี

คุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน 

 4.3   ช่วยเผยแพร่ผลงานท่ีทาํสาํเร็จ และมีประสิทธิภาพใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบ และ

นาํไปใชเ้ป็นส่ือ เพื่อประโยชน์ในการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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