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บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนีม้คีวามมุ่งหมายเพื่อ 1)  ศึกษาประสิทธิภาพบทเรยีนส าเร็จรปู ชุดกรุงรัตนโกสินทรต์อนต้น กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรียน ด้วยบทเรยีนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทรต์อนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  3)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรยีนส าเร็จรูป ชุดกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี  3 และ  4)  ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนส าเรจ็รูป ชุด กรุงรตันโกสินทร ์
ตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนรมยบ์รุีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรรีัมย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 32 ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553 จ านวน  28  คน  ได้มาโดยวิธีการสุม่อย่างง่าย  เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1)  บทเรยีนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทรต์อนต้น จ านวน 1 ชุด 5 เรื่อง  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 5 แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรยีน เป็นแบบปรนยั  4  ตัวเลือก  จ านวน 40 
ข้อ และ 4)  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนส าเรจ็รูป เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  
จ านวน 10  ข้อ การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  E1/E2 ดชันีประสิทธิผล  และ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจยัโดยใช้  ค่า t-test แบบ Dependent   ผลการวิจยั  พบว่า 

 1. บทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทรต์อนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีประสิทธิภาพ  86.85/84.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ  80/80   

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ที่เรียนโดยใช้บทเรยีนส าเร็จรูป  ชุด                กรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  หลังเรียน  มีค่าสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  .01   

 3.  บทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.5273  แสดงว่านักเรยีนไดร้ับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 
52.73 
              4.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรตันโกสินทรต์อนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  อยู่ในระดับมากท่ีสดุ  ( X  = 4.78) 
ค าส าคัญ: บทเรียนส าเร็จรูป, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน,ดัชนีประสิทธิผล,ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT:The purposes of this research were  1) to study the efficiency of  the learning 
package entitled “Early Kingdom of Ruttanakosin”  in Social Study, Religion, and Culture Strand 
for Matthayomsuksa 3 students,  2) to compare the learning achievement before and after 
using the learning package,   3) to study the effectiveness index of  the learning package,  and  
4) to study the students’ satisfaction towards the learning package. The samples were 28 
Matthayomsuksa 3 students studying in the second semester of the academic year 2010 at 
Romburipitthayakhom Rajamangkalabhisek School of Buriram Secondary Educational Service 
Area Office 32  selected by using simple random sampling.  The instruments used in this study 
were 1) a learning package with 5 stories,  2) 5 lesson plans,  3) a 40-item achievement  pre- 
and post-test with 4 multiple choices, 4) a 10-item of 5-rating scale satisfaction questionnaire. 
The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, 



E1 /E2, E.I, and the hypothesis was tested by using dependent samples t-test. The findings were 
as follows: 

1. The efficiency of the learning package entitled “Early Kingdom of Ruttanakosin” 
in Social Study, Religion, and Culture Strand for Matthayomsuksa 3 students was 86.85/84.55, 
which was higher than the criteria set at 80/80.  

2. The learning achievement of the students after using the learning package 
entitled “Early Kingdom of  Ruttanakosin”  was  significantly higher than before using the 
learning packages at the .01 level. 

3.   The effectiveness index of the learning package entitled “Early Kingdom of 
Ruttanakosin” in Social Study, Religion and Culture Strand for Matthayomsuksa  3 students was 
0.5273, which indicated that  the students’ knowledge increased  52.73% .   

4.  The  students’ satisfaction towards the  learning package entitled “Early 
Kingdom of Ruttanakosin”  in Social Study, Religion and Culture Strand for  Matthayomsuksa  3 
students was  at  the highest level ( X = 4.78).    
Keyword ( s ) : Learning Package, Achievement, Effectiveness Index, Satisfaction    

 
บทน า  การศึกษาตั้งแต่อดตีมาจนถึงปัจจุบัน เป็นกระบวนการที่ท าให้คนสามารถพัฒนาตนเอง  จากสิง่ที่  ไม่รู้มา
สู่สิ่งที่รู้  ท าให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้นและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข  น าความรู้มาเกื้อหนุน
และพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคม การปฏิรูปการศึกษาเป็นกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ท้ังในเชิงความคิดความเชื่อและการปฏิบัต ิ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 -2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจดุเน้น ในการพัฒนา
คุณภาพคน ในสังคมไทยใหม้ีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และศลีธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสูส่ังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง 
แนวทางพัฒนาคนดังกล่าว มุ่งเตรยีมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทัง้มี
สมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐาน ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่ง
แนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาในการพฒันาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 
21 โดยมุ่งส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีคณุธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2) 

 วิชาประวัติศาสตรเ์ป็นสาระวิชาหนึ่งของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นวิชาที่คน
เป็นจ านวนมากเห็นว่าการเรียนประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ไร้ประโยชน์และน่าเบื่อหนา่ย เพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วยอดีต
ซึ่งไม่สมัพันธ์กับปัจจุบัน เป็นวิชาที่อาศัยการท่องจ าเหตุการณต์ลอดเวลา ไม่ชวนให้สนใจ จึงส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน คณุภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน  ดังจะเห็นจากการประเมินคณุภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาต ิ(O-NET) ของโรงเรียนรมย์บรุีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ในปีการศึกษา 2551 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  39.07   ปีการศึกษา  2552 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  38.35  
(กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก. 2553 : 18)  
จากผลการประเมินดังกล่าวจะเหน็ว่าสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สมควรที่จะไดร้ับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพมากข้ึน  จึงเปน็หน้าท่ีของครูที่จะต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย  มี
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลาย  วิธีการหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนสนใจเกิดการเรียนรู ้และเกิด
ความเข้าใจส่งผลให้การเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพ คือ การใช้บทเรียนส าเรจ็รูป 
 บทเรียนส าเร็จรูปเหมาะที่จะน าไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรยีนการสอน  เพราะบทเรียนส าเรจ็รูป
เปรียบเสมือนครูผูส้อนให้นักเรยีนได้เรียนรูไ้ปทีละขั้นตอนจากง่ายไปหายาก จากสิ่งท่ีรูไ้ปหาสิ่งที่ไมรู่้  (ธีระชัย    
ปูรณโชติ. 2539 : 11) บทเรียนส าเร็จรูปจัดเป็นเทคโนโลยีทางการศกึษาอย่างหนึ่ง ซึ่งช่วยปรับปรุงการเรียนการ



สอนให้ดียิ่งข้ึน นักเรียนแต่ละคนเรียนรูไ้ด้เร็วช้า ไปตามความสามารถของตนเอง ดังนั้นการสอนแบบนี้จึงค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งสอดคล้องกับทรรศนะของนักจิตวิทยากลุ่มสร้างสรรค์ความรู้ ท่ียอมรับและเห็น
คุณค่า ของความแตกต่างระหว่างบุคคลและความแตกต่างในด้านความสนใจ  ให้นักเรียนมีโอกาสไดท้ ากิจกรรม
ด้วย ตนเอง  ครูมีบทบาทเป็นเพียงผู้จัดการห้องเรียน ในการอ านวยความสะดวกในการเรียนมากกว่าเป็นผู้ให้
ความรู้แก่นักเรียน (ไพฑรูย์  สุขศรีงาม.  2537 : 117) ในการจัดท าบทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรตันโกสินทร์
ตอนต้น ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท าให้ผู้เรียนเรียนรูเ้นือ้หาด้านปัจจัยทางภมูิศาสตร์ในการตั้งถ่ินฐาน 
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย บุคคลตัวอย่างที่ส าคัญของชาติ  แก้ปัญหา
ความเบื่อหน่ายในการเรยีนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  และเพิ่มระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสู้งขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรยีน การสอนในเรื่องต่าง 
ๆ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดยีิ่งข้ึน จากหลักการและเหตผุลดังกล่าว ผู้วจิัยในฐานะ
ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จึงสนใจที่จะศึกษาบทเรียนส าเรจ็รูป ชุด 
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3  เพื่อเป็น
สื่อการเรียนการสอนในวิชาประวตัิศาสตร์   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

                 1.  เพื่อศึกษาประสทิธิภาพบทเรียนส าเรจ็รูป  ชุด กรงุรัตนโกสินทร์ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสทิธิภาพ ตามเกณฑ์  80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ชุด  
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
                 3.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรยีนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุม่สาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
                 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป  ชุด กรุงรตันโกสินทร์ตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3   
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ชุดกรุงรัตนโกสินทรต์อนต้น  กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนรมย์บุรพีิทยาคม  รัชมังคลาภเิษก  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรมัย์  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2553 จ านวน 150 คน  
กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4  โรงเรยีนรมย์บรุีพิทยาคม  
รัชมังคลาภเิษก  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 ภาคเรยีนที่  
2  ปีการศึกษา 2553  จ านวน 28  คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random  Sampling)  
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
                        2.1  ตัวแปรตน้ คือ บทเรียนส าเร็จรูป   
                        2.2  ตัวแปรตาม  
     2.2.1  ประสิทธิภาพของบทเรยีนส าเร็จรูป 
     2.2.2   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
     2.2.3  ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนส าเร็จรูป 
     2.2.4  ความพึงพอใจต่อบทเรยีนส าเร็จรูป 



 3.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นเนื้อหาที่อยู่ในกรอบ ตาม
หลักสตูรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาค
เรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553 โดยจัดท าเป็นบทเรียนส าเรจ็รูป ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น   
                   4.  ระยะเวลาในการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี้ คือ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2553  
ตั้งแต่วันท่ี  3  มกราคม พ.ศ. 2554  ถึงวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  โดยใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้  10  
สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 1 ช่ัวโมง  รวม  10  ช่ัวโมง ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน  
           วิธีด าเนินการวิจัย  การวิจัยบทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรตันโกสินทร์ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research)  ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
               ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนรมย์บรุีพิทยาคม  รัชมังคลาภเิษก  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรมัย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 32  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา 2553   จ านวน  150  คน  
กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4  โรงเรยีนรมย์บรุีพิทยาคม  
รัชมังคลาภเิษก  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 ภาคเรยีนที่ 
2  ปีการศึกษา 2553  จ านวน  28  คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) 
            เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นได้แก่   
                   1.  บทเรียนส าเรจ็รูป ชุด  กรุงรัตนโกสินทรต์อนตน้  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จ านวน 5 เล่ม 
                    2.  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรตันโกสินทรต์อนต้น กลุม่
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  3  เป็น แผนการจัดการเรียนรูต้าม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  จ านวน 5  แผน แผนละ 2  ช่ัวโมง  รวม  10 ช่ัวโมง 
                    3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด  4  ตัวเลือก  จ านวน 40  ข้อ                      
                   4.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป จ านวน 10 ข้อ  
            ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
                    1.  บทเรียนส าเร็จรูป   บทเรยีนส าเรจ็รูป ชุด กรุงรตันโกสินทร์ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี ้
  1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เกี่ยวกับวิสัยทัศน์  
จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
  1.2  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วง
ช้ันท่ี  3 (ม. 1-ม.3)  เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  สมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  สาระการเรียนรู้  พร้อมทั้งก าหนดเนื้อหาสาระที่จะพัฒนา 
การเรยีนการสอนของโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก (โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม  
รัชมังคลาภเิษก.  2553 : 40-59) 
  1.3  ศึกษารูปแบบการออกแบบบทเรียน และวิธีการพัฒนาบทเรยีนส าเรจ็รูปท่ีดีจากเอกสาร
ต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง  
  1.4  ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  แล้วน ามาสร้างเป็นบทเรียน
ส าเรจ็รูป ชุด  กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส าหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนสาระประวตัิศาสตร์  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  ตามรูปแบบทีก่ าหนด 
  1.5  น าบทเรียนส าเร็จรูปที่จดัท าขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา
ตรวจให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเนื้อหา  กิจกรรม  การออกแบบการเรยีนรู้ และการวัดผลประเมินผล 
  1.6  น าบทเรียนส าเร็จรูปที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์พร้อมทั้ง
แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนส าเร็จรูปที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียน



ส าเรจ็รูปในด้านสาระการเรียนรู้และด้านเทคนิคการผลติสื่อ   
  1.7  น าผลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณหาระดับคณุภาพของเครื่องมือ  
   1.8  น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขบทเรยีนส าเร็จรูปใหม้ีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
    1.8.1  น าบทเรียนส าเร็จรูปไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/3  โรงเรยีน
รมย์บรุีพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ซึ่งเป็นการทดลองแบบ
หนึ่งต่อหนึ่ง โดยเลือกนักเรียนท่ีมผีลการเรยีนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ระดับละ 1 คน จ านวน 3 คน โดยวัด
จากคะแนนเฉลี่ยในทุกรายวิชาของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553  ให้ลองท าบทเรียนส าเร็จรูปเพื่อส ารวจ
ความรู้ความเข้าใจ กรอบใดที่อธิบายไม่ชัดเจน ไมค่รอบคลุมเนื้อหา ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  แล้วจึงน าผลการ
เรียนและข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาเปน็ข้อสรุปและสังเกตเวลาที่ใช้ในการเรียนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขข้อบกพรอ่งต่าง ๆ ใน
บทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างขึ้น 
    1.8.2  น าบทเรียนส าเร็จรูปที่แกไ้ขปรับปรุงแล้วไปทดลองแบบกลุ่มเล็กกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3/3 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 32 โดยเลือกผู้เรียนคนละกลุม่กันกับการทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่ง โดยเลือกผู้เรยีน 3 ระดับ จ านวน 9 คน ที่มี
ผลการเรยีนอยู่ในระดับเก่ง 3 คน ระดับปานกลาง 3  คน และระดับอ่อน 3 คน  เพื่อหาความเหมาะสมของเวลา
ในการท ากิจกรรม ภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมของเนื้อหากับวัยผู้เรียน  แล้วน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข 
  1.9  ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนส าเร็จรูป แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วน าไปแก้ไขตามค าแนะน า 
  1.10  น าบทเรียนส าเรจ็รูปเสนอผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบความถกูต้องอีกครั้งหนึ่ง แล้ว
น ามาพิมพ์เป็นฉบับสมบรูณ์  
  1.11  น าไปใช้กับกลุ่มตัวอยา่งจริง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/4 ภาคเรยีนที่  2  ปี
การศึกษา 2553 โรงเรียนรมย์บุรพีิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  
32  จ านวน 28 คน  
  2.  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบบทเรียนส าเร็จรูป  การสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้ประกอบ
บทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรตันโกสินทร์ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ด าเนินการดังนี ้
  2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับโครงสรา้งของ
หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษา     ปีท่ี  3 (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2551 : 1-90)                                    
                     2.2  ศึกษารายละเอียดสาระการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
 2.3  ศึกษาคู่มือครู  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3  เพื่อก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.4  ศึกษารูปแบบและวิธีสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้น าเนื้อหา ชุด 
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มาจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้   
  2.5  น าแผนการจัดการเรยีนรู้ประกอบบทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรตันโกสินทรต์อนต้น  กลุม่
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา แบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 2.6  น าแผนการจัดการเรยีนรู้ประกอบบทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรตันโกสินทรต์อนต้น  กลุม่
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 เสนอผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดมิเพือ่ประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการเรียนรู้ ประกอบด้วยมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดสาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระ
เนื้อหา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้   และ การวัดและประเมินผล  โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน  
5  ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สดุ  เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และน้อยที่สุด  (บุญชม  ศรี
สะอาด.  2545 : 74)   



                    2.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้ ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท้ัง 5 แผน ไปทดลองหาคุณภาพ
ร่วมกับเครื่องมืออ่ืนๆ ได้แก่ บทเรยีนส าเร็จรูป แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/3 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอยา่ง เพื่อน ามาแกไ้ข
ข้อบกพร่องก่อนน าไปใช้จริง 
  2.8  ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และน าแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  5  แผน พร้อมด้วยบทเรียนส าเรจ็รปู ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี  3 ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/4  จ านวน  28  คน โรงเรียนรมย์บรุีพิทยาคม รัชมัง
คลาภเิษก ในภาคเรยีนที่  2 ปีการศึกษา  2553   
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้
ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี ้

 3.1  ศึกษาทฤษฎีและวิธีสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์จากหนังสือการ
วิจัยเบื้องต้น ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 53-66)     

 3.2  ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรยีนรู้  สาระการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแบบทดสอบ 
 3.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ ชนิดเลือกตอบ  4  
ตัวเลือก  จ านวน  80  ข้อ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ    
 3.4  น าแบบทดสอบทีไ่ด้รับการปรับปรุงแล้วพร้อมแบบประเมินเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดมิ เพื่อพิจารณาประเมินหาคา่ดัชนวีัดความสอดคล้องของข้อค าถาม ตัวช้ีวัด/
จุดประสงค์ โดยใช้สูตร IOC  (สมนึก  ภัททิยธนี.  2544 : 218-220)  

 3.5  น าแบบทดสอบที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปีท่ี  4/4  
โรงเรียนรมยบ์ุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จ านวน  35  
คน ซึ่งเป็นนักเรียนทีผ่่านการเรียน ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มาแล้ว 
   3.6  น าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีของ ของเบรนแนน 
(Brennan)  (บุญชม   ศรีสะอาด.  2545 : 86-90) แล้วคัดเลือกไว ้40  ข้อ  จาก 80 ข้อ   
 3.7  หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับตามวิธีของโลเวท  (Lovett)    
(บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 96)   
 3.8  พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง  จ านวน  40 ข้อ เพื่อใช้ในการทดลอง และเก็บข้อมูลกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/4  ภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนรมย์บรุีพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 4.  แบบประเมินความพึงพอใจ การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  3/4  ที่เรียนด้วยบทเรียนส าเรจ็รูป ชุด กรุงรัตนโกสินทรต์อนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ด าเนินการ ดังนี ้
  4.1  ศึกษาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  จากหนังสือ การวัดผลการศึกษา การวจิัย
เบื้องต้นของ สมนึก ภัททิยธานี (2546 : 37-42) และบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 66-73)  และเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 4.2  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป  ชุดกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  20  ข้อ ต้องการ
ใช้จริง 10  ข้อ 
 4.3  น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาษา และข้อค าถามที่แสดงถึงความพึงพอใจ และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ   
  4.4  น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแล้ว  เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อพิจารณาลงความเห็นและให้ค าเสนอแนะ น าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ



ค าถามกับลักษณะของพฤติกรรม โดยใช้สูตร IOC  ของ สมนึก  ภัททิยธนี  (2546 : 218-220)   
 4.5  พิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฉบับจริง  10 ข้อ  เพื่อใช้ในการทดลองและเก็บข้อมลูกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3/4  ภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนรมย์บรุ ี
พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  แบบแผนการทดลอง ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pre-test  Post-test 
Design  (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  2538 : 249)  ดังตาราง  1   
 
ตาราง  1  แบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pre-test  Post-test Design   
 

กลุ่ม สอบก่อนทดลอง ทดลอง สอบหลังทดลอง 
กลุ่มตัวอย่าง T1 X T2 

 
  สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนท าการทดลอง  (Pre-test) 
 X หมายถึง  การทดลองโดยใช้บทเรยีนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทรต์อนต้น   

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี  3    
 T2 หมายถึง  การทดสอบหลังการทดลอง  (Post-test)     
 
 2.  การด าเนินการทดลอง การวิจัยครั้งนี้ ไดด้ าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่  3/4  โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 โดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูป ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ใช้เวลาสอน  10  ช่ัวโมง ใน 10 สัปดาห์ ไม่รวม
เวลาในการทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียน ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 2.1  ทดสอบก่อนเรยีน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จ านวน  40  ข้อ 
  2.2  ช้ีแจงวิธีการเรียนรู้จากบทเรยีนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทรต์อนต้น  และการท า
กิจกรรมระหว่างเรียนให้นักเรียนเข้าใจ 
  2.3  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น พร้อมทั้งเก็บคะแนนหลังเรียนจบในแตล่ะเรื่อง โดยใช้เวลาเรียน 10  ช่ัวโมง  10  สัปดาห ์
  2.4  เมื่อนักเรยีนเรยีนจบทุกบทเรยีนแล้วให้ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียน  โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีน และใหน้ักเรียน
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรยีนส าเร็จรปู               
                        2.5  น าผลคะแนนที่ได้จากการเก็บข้อมลูทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิต ิ
 3.  ระยะเวลาในการทดลอง 
  ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  จ านวน  10  ช่ัวโมง  10  
สัปดาห ์
  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้บทเรียนส าเร็จรูป  ชุด  กรุง
รัตนโกสินทร์  ตอนต้น  กลุม่สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร์ โดยด าเนินการดังนี้   
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเรจ็รูป ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
                       1.1  หาค่าสถติิพื้นฐาน ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  



ของคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบท้ายหน่วย
การเรยีนแต่ละหน่วย 
 1.2  หาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเรจ็รูปตามเกณฑ์  80/80  โดยหาค่าร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย  E1/E2   
 2.  คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.1  หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแตล่ะข้อ โดยใช้สูตร  IOC  หาค่าเฉลี่ย
ดัชนีความสอดคล้องจากผูเ้ชี่ยวชาญทั้งหมด  (สมนึก ภัททิยธานี.  2546 : 218-220) 
   2.2  หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
วิธีวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ ของเบรนแนน (Brennan) (บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 90)  

2.3  หาค่าความยากง่าย  (Difficulty)  ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรค่าดัชนีความยากของ
ข้อสอบ (กรมวิชาการ.  2546 : 60) 
                         2.4  หาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีของโลเวท  (Lovett)  
(บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 96)   
  3.  เปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรยีนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรยีนส าเร็จรูป 
ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  3  เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจยั โดยใช้สถิติ  Dependent Samples t - test  (บุญชม   ศรีสะอาด.  2545 : 
112-114)  
  4.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนส าเรจ็รูป ชุด กรุงรตันโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โดยใช้วิธีของ กูดแมน เฟลทเชอร์ และชไนเดอร์ 
(Goodman,  Fletcher & Schneider.  1980 : 30-34 ; อ้างถึงในเผชิญ กิจระการ. 2544  : 3) 

 5.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรปู ชุด 
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 โดยการ
หาค่าเฉลีย่  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 99-100)  

     
ผลการวิจัย 

              1.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรงุรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนรมย์บุรี พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่ามีประสิทธิภาพ  86.85/84.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้คือ 80/80   

 2.  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี  3 โรงเรียนรมย์
บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   เขต 32  ก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน 

 3.  นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนรมย์บรุีพทิยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีค่าเท่ากับ 0.5273 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหนา้ทางการเรยีน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.73 

 4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป ชุด  
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี  3 โรงเรียน
รมย์บรุีพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32   โดยรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 



อภิปรายผล จากผลการวิจัยบทเรยีนส าเร็จรูป ชุด กรุงรตันโกสินทรต์อนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศกึษา ปีท่ี  3 โรงเรียนรมย์บรุีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สามารถอภปิรายผลได้ 
ดังนี ้

 1.  บทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทรต์อนต้น กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีประสิทธิตามเกณฑ์ของความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลพัธ์ เท่ากับ  
86.85/84.55  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด นั่นคือ นักเรียนเรียนดว้ยบทเรียนส าเรจ็รูป ชุด กรุงรตันโกสินทร์
ตอนต้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบย่อยหลังเรยีนได้ถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 86.85 และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 84.55  แสดงให้เห็นว่า การสร้างบทเรยีนส าเร็จรูป 
ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  ผลการวิจยัเป็นเช่นนี้เพราะ 
          1.1  บทเรียนส าเร็จรูปที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้นมีกระบวนการในการออกแบบ และพัฒนาบทเรยีน
ส าเรจ็รูปอย่างเป็นระบบ และวิธีการที่เหมาะสม คือ ศึกษาการวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดสาระ   การเรียนรู้ และ
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง การออกแบบวิธีการที่เป็นแนวทาง และประโยชน์ต่อการสร้างบทเรียนส าเรจ็รูปที่มี
ประสิทธิภาพ จากหลักการและขั้นตอนการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปที่มปีระสิทธิภาพของ ถวัลย์  มาศจรัส  และจิรา
ภรณ์  จงเกษกรณ์ (2548 : 22)  ท่ีกล่าวว่า การสร้างบทเรียนแบบส าเรจ็รูปใหส้ามารถใช้ในการจัดการเรยีนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพนั้นมี 4 ข้ันตอน  คือ ข้ันท่ี 1  ข้ันวางแผน  ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากผูส้ร้างตอ้งพิจารณา
ตัดสินใจใหด้ีเสยีก่อนว่าจะเลือกเรือ่งใด วิชาใดมาสร้างจึงจะเหมาะสม ขั้นที่  2  ขั้นปฏิบัติ ออกแบบลงมือเขียน
บทเรียนส าเร็จรูป น าออกไปทดลองใช้  ขั้นที่ 3  ข้ันตรวจสอบ เป็นการประเมินคณุภาพบทเรียนเพื่อตรวจสอบ
ยืนยันว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ และขั้นที่ 4  ขั้นปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็นขั้นตอนการน าผลการประเมินบทเรียนมา
พัฒนา  อาจประกอบด้วย การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามโีครงสร้าง หรือข้ันตอนการปฏิบตัิใดที่ควร 
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาสิ่งท่ีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และสังเคราะหร์ูปแบบ การด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม  
  1.2  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปตามกระบวนการข้างต้น โดยมผีู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องตามกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน และมีการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก่อนน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จึงท าให้บทเรียนส าเรจ็รูปมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธงชัย  บุตราช  (2550 : 77) ได้ท าการวจิัยการพัฒนา บทเรียนส าเรจ็รูป เรื่องเศรษฐศาสตร์ ใน
ชีวิตประจ าวัน กลุม่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนส าเรจ็รูปท่ีสรา้ง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.20/81.11 กล่าวคือ นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ถูกต้องเฉลี่ย 84.20 และท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้เฉลี่ย ร้อยละ 81.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และการศึกษาของ 
ประจักษ์  สีแสด  (2549 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาบทเรียนส าเร็จรปู สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เรื่อง อริยสัจ  4 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 
5/1โรงเรยีนม่วงสามสิบอัมพวันวทิยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1  ปี
การศึกษา 2549  ผลการวิจัยพบวา่บทเรียนส าเรจ็รูปท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
83.92/84.81  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้  80/80   
                 2.  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้ บทเรียนส าเร็จรปู ชุด กรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้เป็นเพราะบทเรียนส าเร็จรูปที่
สร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยา เช่นหลักการเสริมแรง หลักการตอบสนอง หลักแห่งการพอใจ เนื้อหา
ที่เสนอให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นั้นจะเสนอเป็นขั้น ๆ ที่เรียกว่ากรอบหรือเฟรม โดยที่เนื้อหาถูกแบ่ง
ออกเป็นหลาย ๆ กรอบ แต่ละกรอบจะมีเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามล าดับเริ่มจากสิ่งที่ง่าย
ไปหาสิ่งที่ยาก ชัดเจนและเข้าใจง่าย ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนชอบและสนใจเรียนเสนอเนื้อหาทีละน้อย มี
ค าถามให้ผู้เรียนได้คิดและตอบค าถามพร้อมเฉลยให้ทราบทันที เป็นการเสริมแรงให้กับผู้เรียน เป็นแรงจูงใจ
ในการเรียนได้อย่างดี อีกทั้งยังเรียนด้วยตนเองจะช้าหรือเร็วตามความสามารถของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับ  
ทฤษฎีสัมพันธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike)  กล่าวคือการเรียนรู้ของผู้เรียนจะมีความสัมพันธ์เช่ือมโยง 
ระหว่างกฎแห่งผล กฎแห่งการฝึกหัด และ กฎแห่งความพร้อม  (ถวัลย์  มาศจรสั.  2551 : 18-19)  โดย
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกษมศรี  บุญพอ  (2550 : 77)  ได้พัฒนาบทเรียนส าเรจ็รูป



แบบเส้นตรง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง กฎหมายน่ารู้ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอยา่งเปน็นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 พบว่านักเรียนที่เรียนรูด้้วยบทเรียนส าเรจ็รูป
แบบเส้นตรง เรื่องกฎหมายน่ารู้ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติที่
ระดับ .01  เช่นเดียวกับการศึกษาของ ประจักษ์  สีแสด (2549 : 75) ได้พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง อริยสัจ 4 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรยีนมว่งสามสิบอัมพวันวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2549  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับ นวลจันทร์  วิเศษ (2546 : 65)  ได้พัฒนาบทเรียนส าเรจ็รูปการ์ตูนประกอบ 
กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง  การประหยัด กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/1โรงเรียนบ้านคางฮุง อ าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 23 คน  ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าบทเรียนส าเรจ็รูปการ์ตูนประกอบกิจกรรมการเรยีนรู้  
เรื่องการประหยัด สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  .01  

  3.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนส าเร็จรูป ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เท่ากับ 0.5273 แสดงว่านักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร้อยละ 52.73  มีคะแนนการสอบ
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนสอบก่อนเรียนในระดับที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนส าเรจ็รูป ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีความชัดเจนในด้านการสื่อความหมายที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการออกแบบและจัด
องค์ประกอบของบทเรียนที่ครบถ้วน มีการเรียงล าดับเนื้อหา และกิจกรรมการน าเสนอบทเรียนในแต่ละ
ขั้นตอนไว้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ จึงท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมอย่างละเอียด สอดคล้องกับกูด
แมน  เฟลทเชอร์ และชไนเดอร์ (Goodman,  Fletcher & Schneider. 1980 : 30-34; อ้างถึงใน เผชิญ กิจ
ระการ.  2544 :  1-3)   ได้กล่าวถึงดัชนีประสิทธิผลไว้ว่าเป็นการประเมินสื่อการเรียนท่ีผลิตขึ้นมา เพือ่ท่ีจะดูถึง
ประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผลสือ่น้ัน ตามปกติแล้วจะเป็นการประเมินความ
แตกต่างระหว่างคะแนนใน 2 ลักษณะ คือ ความแตกต่างของคะแนน การทดสอบก่อนเรียน และคะแนน       
การทดสอบหลังเรยีน หรือเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ระหวา่งกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม  ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล  ธรรมประชา  (2549  : 71) ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้บทเรียน
ส าเรจ็รูป เรื่องประวัติศาสตรส์มัยอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 กลุ่มตัวอยา่งเป็นนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเมืองเหนือ
วิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 32  คน ผลการศกึษาค้นคว้าพบว่าแผนการจัด การเรียนรูโ้ดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูปมีคา่ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7236  แสดงว่าผู้เรยีนมีความสามารถใน การเรยีนรู้เพิ่มขึ้น  
72.36  สอดคล้องกับสุวคนธ์  วงษ์ศรี  (2548 : 85) ได้พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อยุธยาราชธานไีทย กลุ่ม
สาระ  การเรยีนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านงูเหลือม อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า บทเรยีนส าเร็จรูป เรื่อง อยุธยาราชธานไีทย กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7220 แสดงว่า
นักเรียนมีความสามารถในการเรยีนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.20  และยังสอดคล้องกับนวลจันทร์  วิเศษ (2546 : 69) 
ได้พัฒนาบทเรยีนส าเร็จรูปการต์ูนประกอบ กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการประหยัด กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนบ้านคางฮุง  อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าบทเรียนส าเรจ็รูปการ์ตูนประกอบกิจกรรม การเรยีนรู้  เรื่องการประหยัด สาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  .7105  ซึ่ง
หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิม่ขึ้นร้อยละ 71.05  

  4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสนิทร์ ตอนต้น อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างขึ้น เป็นบทเรียนท่ีส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรยีนการสอนให้ผู้เรยีนไดม้ี
ส่วนร่วมในการท ากจิกรรม บทเรยีนให้สาระความรู้ เร้าความสนใจ ท าให้ผู้เรียนสนุกกับการเรยีน และที่ส าคัญ
สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ย้อนกลับมาศึกษาเนื้อหาที่ไมเ่ข้าใจไดอ้ีก ผู้เรียนมคีวามพอใจ มีความสขุในการ



เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ ที่ว่า “มนุษย์มีความต้องการที่เป็นอิสระเฉพาะแตล่ะคน ได้ท าอะไร
ตามที่ตนเองต้องการอยากท า และมีความสุขกับสิ่งท่ีตนเองต้องการท า”  สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุวคนธ์  
วงษ์ศรี (2548 : 75) ได้พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง อยุธยาราชธานีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านงูเหลือม อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอ้ยเอ็ด      
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า บทเรยีนส าเรจ็รูป เรื่อง อยุธยาราชธานีไทย กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5  พบว่านักเรียน มีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรยีนส าเรจ็รูป เรื่อง 
อยุธยาราชธานีไทย  ในระดับเหมาะสมมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนฤมล ธรรมประชา  (2549 : 82)  
ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องประวัตศิาสตร์สมัยอยุธยา กลุม่สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา  2548 โรงเรยีนเมืองเหนือวิทยาคม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูป นักเรียนมคีวามพึง
พอใจในการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องประวัติศาสตรส์มัยอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2  อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
                    
สรุปผลการวิจัย    งานวิจัยบทเรียนส าเร็จรูป ชุด กรุงรัตนโกสินทรต์อนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ท าให้นักเรียนมคีวามก้าวหน้าทางการเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรยีนการสอน และ
เป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ 

   1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
        1.1  จากการสังเกตนักเรียนในขณะท ากิจกรรมพบว่านักเรียนใช้เวลาในการศึกษาบทเรียน
ส าเรจ็รูปในเล่มที่ 1 มากกว่าเล่มอืน่ เนื่องมาจากนักเรียนอาจยังไม่คุน้เคยกับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรปู 
เพราะฉะนั้นก่อนท่ีครูผูส้อนจะน าบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ ต้องปฐมนิเทศนักเรียนใหเ้ข้าใจการเรียนรูด้้วยบทเรียน
ส าเรจ็รูปอย่างถูกต้องเสียก่อน 
  1.2  จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนท าคะแนนรวมในเล่มที่ 4 ได้น้อยกว่าเล่มอื่น ๆ เพราะฉะนั้น
ครูผูส้อนจะต้องปรบัเนื้อหา และกจิกรรมของเล่มที่ 4 ให้มีความยากหรือความซับซ้อนกว่าเล่มอื่น ๆ ไม่มากนัก 
  1.3  จากการสังเกตนักเรียนในขณะอ่านบทเรียนส าเร็จรูป นักเรยีนบอกว่าตัวหนังสือของเล่มที่ 
5 มีขนาดเล็ก และเนื้อหาแน่น เพราะฉะนั้นครูผูส้อนต้องปรับขนาดตัวหนังสือ และเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียน  
   2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
  2.1  ควรน าบทเรียนส าเร็จรูป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับโรงเรยีนอื่น ๆ 
เพื่อจะได้ข้อสรุปผลการวิจัยกว้างขวางมากขึ้น 
  2.2  ควรมีการศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรยีนโดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูป  
  2.3  ควรมีการสร้างบทเรียนส าเรจ็รูปในระดับชั้นต่าง ๆ และเนื้อหาสาระกลุ่ม   อื่น ๆ  เช่น 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น 
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