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บทที่  5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์คือ  เพื่อพ ัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเ ร็จรูป   เ ร่ือง 
ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนระดบัช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของ
นักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนจากบทเรียนส าเ ร็จรูป  เ ร่ือง  ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม   และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจท่ีมีตอ่การเ รียนบทเรียนส าเ ร็จรูป  เ ร่ือง  ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม  ของนักเ รียนระดับช ั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  3   ประชากรท่ีใช ้วิจัยคร้ัง น้ี เ ป็นนักเ รียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  3    ปีการศึกษา  2552  
ภาคเรียนท่ี  2 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชียงใหม ่ จ านวน   72  
คน  เคร่ืองมอื 
ท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก ่  แผนการจดัการเรียนรู้  จ านวน  1 แผน รวม  4  ช ัว่โมง  แบบทดสอบกอ่นเรียนและ
หลงัเรียน  แบบปรนัย  4  ตวัเลือก  จ านวน  30  ขอ้  ชดุบทเรียนส าเร็จรูปเร่ืองชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  7  ชดุ  
และแบบประเมนิความพึงพอใจของนักเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวจิยัพบวา่ 
 1.  บทเรียนส าเร็จรูป  เร่ืองชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  ส าหรับนักเ รียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   ท่ีผู ้วิจัย
ไดส้ร้างข้ึนมปีระสิทธิภาพเทา่กบั  96.1/96.7  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้   
 2.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิการสอบหลังเ รียนสูงกวา่ก อ่นเ รียน โดยมีคะแนนทดสอบกอ่นเ รียน
คา่เฉล่ียเทา่กบั  21.80   และหลงัจากการใช ้บทเ รียนส าเ ร็จรูป  เ ร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม  แล้วมีคะแนน
คา่เฉล่ียเทา่กบั 29.02  ซ่ึงแสดงวา่การใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป  เร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม  พ ัฒนาความสามารถ
ทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตร์สูงข้ึน 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอ่บทเรียนส าเ ร็จรูป  เ ร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม  โดยรวมพบวา่มี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยคิดเป็นคา่เฉล่ียรวม  4.52   เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา่บทเ รียนส าเ ร็จรูปน้ี
ท าให้นักเ รียนมีความเข้าใจในเ ร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดล้อมดีข้ึนมากท่ี สุด  ภาษาท่ีใช ้ในบทเรียนช ัดเจน   
นา่สนใจ  และชวนให้ติดตาม  บทเ รียนน้ีชว่ยให้เ รียนรู้ด้วยตนเองอยา่งมีความสุขอยูใ่นระดับมากท่ีสุด 

เน้ือหาในบทเรียนไมย่ากเกนิไป  บทเรียนแตล่ะชดุจดัเน้ือหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  และนักเ รียนมีความพอใจท่ี
จะใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปในการศึกษา นอกจากน้ีบทเรียนน้ีมคี าส่ังท่ีชดัเจน สามารถปฏิบัติตามได้    กิจกรรม
ท่ีใชใ้นบทเรียนส าเร็จรูปชดัเจน   และสามารถปฏิบติัจริงได้   ขนาดของตัวหนังสือในบทเรียนส าเ ร็จรูปน้ี
เหมาะสม อา่นไดช้ดัเจน  การเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปนา่สนใจมาก และเมื่อใช ้บทเ รียนส าเ ร็จรูปครบทั้ง 
7 ชดุ แลว้ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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อภิปรายผล 

 ผลจากการวจิยัแสดงให้เห็นวา่ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการสอบหลังเ รียนสูงกวา่กอ่นเ รี ยน โดยมี
คะแนนคา่เฉล่ียเทา่กบั   21.80   และหลงัจากการใช ้บทเ รียนส าเ ร็จรูป  เ ร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม  แล้วมี
คะแนนคา่เฉล่ียเทา่กบั 29.02     ซ่ึงแสดงวา่การใช ้บทเ รียนส าเ ร็จรูป  เ ร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม  พ ัฒนา
ความสามารถทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตร์สูงข้ึน  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากแผนการจัดการเ รียนรู้ท่ีเ ขียนข้ึนมาโดย
อาศยัหลกัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเ รียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีประกอบด้วย สาระส าคัญ  
จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  กจิกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  ซ่ึงแต ่
ละองค์ประกอบจะมคีวามสัมพนัธ์และสอดคล้องกนัอยา่งเ ป็นระบบ   มีขั้นตอนท่ีเน้นให้ผู ้เ รียนได้ฝึก
ปฏิบติักจิกรรมตามล าดบัขั้นตอน มกีิจกรรมท่ีหลากหลาย ฝึกให้ผู ้เ รียนได้แกปั้ญหาเป็น  ดัง ท่ี  อดุล  ภู
ปล้ืม  (2540 : 24-25  )  ท่ีกลา่ววา่  แผนการจัดการเ รียนรู้ท่ีได้จัดกิจกรรม  และ มีส่ืออุปกรณ์ในการการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นความสอดคล้องกบัลักษณะของผู้เ รียนในขณะท่ีร่วมการท า
กจิกรรมท าให้ผูเ้รียนไดม้สีว่นรว่มในการท ากิจกรรมอยา่งทั่วถึง   สอดคล้องกบัแนวความคิดของ  ณัฐณี  
ศรีค า  (2549 : 32)  ท่ีกลา่ววา่  แผนการเรียนรู้ท่ีจดักจิกรรม  และส่ือการเ รียนการสอนท่ีหลากหลาย  โดย
เน้นการสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียนในขณะท่ีท ากจิกรรมท าให้ผูเ้รียนไดม้ีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
อยา่งทัว่ถึง  แผนการจดัการเรียนรู้  และแบบฝึกเชน่น้ีจะส่งผลให้นักเ รียนสามารถจดจ าในส่ิง ท่ีเ รียนได้
อยา่งแมน่ย ามากข้ึน 

 จากการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป  เร่ืองชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม  เพื่อพ ัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  โรงเ รียนสาธิตแห่งมหาวิทยาราชภ ัฏเชียงใหม ่   อ าเภอเมือง  
จงัหวดั  เชียงใหม ่ มปีระสิทธิภาพเทา่กบั   96.1/96.7  มปีระสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ  80/80  ทั้ง น้ี  
อาจเป็นเพราะวา่บทเรียนส าเร็จรูปท่ีสร้างข้ึน  ผา่นกระบวนการขั้นตอนการสร้างอยา่งมีระบบ  และวิธีการ
ท่ีเหมาะสม  คือ  ไดศึ้กษาหลกัสูตร  คูม่ือครู  เทคนิควิธี  กระบวนการ  และทฤษฎี  เ ป็นแนวทาง  โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหา  และส่ือการสอนหลายอยา่ง  ท่ีเสริมซ่ึงกนัและกนัอยา่งมีระบบการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอน  ตลอดจนส่ือตา่ง ๆ ให้เหมาะสม  ดัง ท่ี    จิรเดช  เหมือนสมาน  (2551 : 50)  
ท่ีวา่  บทเรียนส าเร็จรูปจะชว่ยให้ผู ้เ รียนเข้าใจบทเ รียนดีย่ิง ข้ึนสามารถจดจ าเ น้ื อหาในบทเรียน  และ
ค าศพัท์ตา่ง ๆ ไดค้งทน  ท าให้เกดิความสนุกสนานในขณะเรียน  ทราบความกา้วหน้าของตน  สามารถน า
บทเรียนมาทบทวนเน้ือหาเ ดิมด้วยตนเองหลังจากเ รียนไปแล้ว  ตลอดจนสามารถหาข้อบกพร่องของ
นักเรียนน าไปปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัทว่งที  นอกจากน้ี บทเ รียนส าเ ร็จรูปท่ีสร้ าง ข้ึนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80  และนักเรียนท่ีเรียนดว้ย บทเรียนส าเร็จรูป มผีลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนเพิ่มข้ึนกวา่กอ่นเ รียน
อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  บทเรียนส าเร็จรูปท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนได้น าเอาความรู้ด้านตา่ง ๆ มาจาก
หนังสือเรียนน ามาประยุกต์ และส่ิงท่ีนักเรียนไดพ้บเห็นในชีวติประจ าวนัมาจดัท าเ ป็นส่ือในด้านการเ รียน
การสอน  ใบความรู้   



44 

 

ใบกจิกรรมตา่ง ๆ    โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ความสัมพันธ์  และสอดคล้องกบัเ น้ือหา  นอกจากน้ี  
ผูว้จิยัไดส้ร้างบทเรียนส าเร็จรูปตามหลกัการสร้างบทเรียนท่ีดี  อาศยัหลกัและทฤษฎี ท่ีได้ศึกษาจากเอกสาร
และต าราตา่ง ๆ   มีเ น้ือหาตรงจุดประสงค์  มีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั  มีการวางฟอร์มท่ีดี  ท้าทาย
ความสามารถของผูเ้รียน  และสามารถน าไปฝึกเองได้  ดัง ท่ี   อภินัน  อรกุล  (2543  : 67)   ท่ีวา่ บทเ รียน
ส าเร็จรูปท่ีดีมเีน้ือหาตรงตามจุดประสงค์  มหีลายรูปแบบ  ควรเป็นส่ิง ท่ีนักเ รียนพบเห็นอยูแ่ล้ว  และท้า
ทายความสามารถของนักเ รียน บทเ รียนท่ีดีเปรียบเสมือนผู้ช ว่ยท่ีส าคัญของครู  ท าให้นักเ รียนพัฒนา
ตนเองตามความสามารถของตน  เพื่อความมัน่ใจในการเ รียนได้เ ป็นอยา่งดี  ดังนั้ นบทเ รียนส าเ ร็จรูปท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนจึงชว่ยกระตุน้ให้นักเ รียนสนใจในบทเรียนท่ีศึกษา  และน าส่ิง ท่ีได้เ รียนไปปรับใช ้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 นอกจากน้ีการประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอ่การเรียนบทเรียนส าเ ร็จรูป  เ ร่ืองชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยรวมพบวา่มคีวามเหมาะสมมากท่ีสุด  โดยคิดเป็นคา่ เฉล่ียรวม 4.52   สะท้อนให้เ ห็นวา่  
นักเรียนชอบเรียนดว้ยชดุบทเรียนกจิกรรม  เพื่อพฒันาความคิดท่ีดี  มคีวามสนุกสนาน  ได้ท าในส่ิง ท่ีสนุก  
และไดท้ างานแปลกใหมไ่มเ่คยท ามากอ่น    ผลสัมฤทธ์ิหลงัจากท่ีได้เ รียนบทเรียนส าเ ร็จรูป  เ ร่ืองชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้มสูงข้ึน ท าให้นักเรียนเกดิความมัน่ใจในการเรียนมากข้ึน 

 ฉะนั้นจึงกลา่วไดว้า่  บทเรียนส าเร็จรูป  เร่ืองชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  สามารถพัฒนาทักษะทางด้าน
วทิยาศาสตร์ของนักเรียนไดเ้ป็นอยา่งมาก  เพราะบทเรียนส าเร็จรูปท่ีผูว้จิัยได้สร้าง ข้ึนมาน้ี   เ ปิดโอกาสให้
นักเรียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง  อา่นเอง  คิดเอง  เมือ่มปัีญหาสามารถถามครูได้  นักเ รียนคนใดท่ีไมม่าเ รียนก็
สามารถท ากิจกรรมได้  ท าให้นักเ รียนมีความมัน่ใจ  และมีความกระตือรือร้นในการเ รียน  มีความ
สนุกสนาน  พร้อมท่ีจะเรียน  ประกอบกบับทเรียนส าเร็จรูปน้ีมกีจิกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ  เ ปิดโอกาส
ให้นักเรียนไดฝึ้กการคิด  การท างานอยา่งเป็นระบบ   และเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้นักเ รียนพยายามฝึกเพื่อให้
ไดค้ะแนนสูงข้ึน  ดงันั้นบทเรียนส าเร็จรูป  เร่ืองชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม    ส าหรับนักเ รียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  
3  ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน  จึงเป็นบทเรียนท่ีมคีณุคา่สามารถน าไปใชใ้นดา้นการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปประกอบการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ระดบัช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม     ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงัตอ่ไปน้ี 
 1.  ไมค่วรก  าหนดเวลาของผูเ้รียน  ควรให้ผูเ้รียนใชเ้วลาในการศึกษาบทเรียนอยา่งเขา้ใจ 
 2.  บทเรียนโปรแกรมสามารถใชไ้ด้ทั้งในและนอกห้องเรียน ครูผูส้อนไมค่วรบงัคับให้เรียน
เฉพาะในห้องเรียนเทา่นั้น 
 3.  ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนไดซ้กัถามเวลามีปัญหาในบทเรียน 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
   ควรมกีารสร้างบทเรียนส าเร็จรูปในเร่ืองอ่ืน ๆ บา้ง  และลองน าไปใชก้บันักเรียนในระดบัช ั้น 

ตา่ง ๆ   เพื่อเป็นการกระตุน้ให้นักเรียนมคีวามสนใจในวชิาวทิยาศาสตร์ตอ่ไป 

 

 
 




