ชื่ อเรื่ อง :

ผู้ศึกษา :
ปี ที่ศึกษา :

การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริ ม เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหาร
จานวนเต็ม โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
นางบุหงา วิชา
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2558
สามารถบวก ลบ คูณ หารจานวนเต็มได้ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาสื่ อบทเรี ยนสาเร็ จรู ป เรื่ อง
การบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสาหรับให้นักเรี ยนได้
ศึกษาด้วยตนเอง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนห้วยซ้อวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก ที่ไม่ผ่านการทดสอบเรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม จานวน
27 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยบทเรี ยนสาเร็ จรู ป
เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง
การบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จานวน 30 ข้อ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อบทเรี ยนสาเร็จรู ป จานวน 6 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test แบบ Dependent ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม ของ
นักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุ ปได้วา่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังจากเรี ยนซ่อมเสริ มโดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป สู งกว่าก่อนเรี ยนซ่อม
เสริ ม
2. นักเรี ยนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ป เรื่ องการบวก การลบ การคูณ
และการหารจานวนเต็ม อยู่ในระดับ เห็ นด้วยมากทุ ก ข้อ โดยแยกเป็ นรายข้อดังนี้ 1. บทเรี ย น
สาเร็จรู ปมีรูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ 2. เนื้อหาละเอียด ครอบคลุม เข้าใจง่าย 3. แ บ บ ฝึ ก หั ด มี
เพียงพอแก่การฝึ กทาให้เกิดความเข้าใจ 4. ช่วงเวลาที่นกั เรี ยนนาบทเรี ยนสาเร็จรู ปไปศึกษา มีความ
เหมาะสม (ชัว่ โมงว่างหรื อวันหยุด ) 5. หลังจากศึกษาบทเรี ยนสาเร็ จรู ปแล้ว นักเรี ยนมีความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 6. นักเรี ยนต้องการให้มีบทเรี ยนสาเร็ จรู ปในวิชาคณิ ตศาสตร์สาหรับเนื้ อหาอื่น ๆ

บทที่ 1

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน ระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ซึ่ งจากการด าเนิ น การเรี ย นการสอนไปแล้ว ระยะหนึ่ งผูว้ ิจัย พบว่านัก เรี ย น
ประมาณร้อยละ 60 ไม่สามารถบวก ลบ คูณ หารเลขได้อย่ างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ บางส่ วนเกิด
ความไม่มนั่ ใจในคาตอบที่ ตนเองหามาได้ ซี่ งทาให้เกิดอุปสรรคต่อการเรี ยนการสอนในเนื้ อหาที่
สลับซับซ้อนขึ้นไป ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ทาการวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นนี้ โดยขั้นตอนแรกได้ทาการทดสอบนักเรี ยนในเรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหาร
จานวนเต็ม เมื่อทราบผลการทดสอบแล้วจะให้นักเรี ยนที่ไม่ผ่านการทดสอบได้เรี ยนซ่ อมเสริ มใน
เนื้ อหาดังกล่าวด้วยตนเอง โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการปรับปรุ ง พัฒนาจากบทเรี ยน
สาเร็ จรู ปที่สร้างขึ้นเอง ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั เห็นว่าเนื้ อหาเรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวน
เต็ม เป็ นเรื่ องที่มีเนื้ อหาค่อนข้างง่าย ไม่สลับซับซ้อน และเป็ นพื้นฐานความรู ้ที่นักเรี ยนต้องใช้ใน
การเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งยังจัดทาบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่มีเนื้ อหาจากง่ายไป
ยาก แยกหัวข้ออย่างชัดเจน ดังนั้นนักเรี ยนสามารถที่ จะเรี ยนซ่ อมเสริ ม ทบทวนความรู ้ ได้ด้วย
ตนเอง และในการท าวิ จยั ในชั้นเรี ยนครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั จะใช้เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาสื่ อ
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปในเนื้ อหาอื่น ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสาหรับให้นกั เรี ยนได้ศึกษาด้วยตนเอง
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2558 สามารถบวก ลบ คูณ หาร
จานวนเต็มได้
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสื่ อบทเรี ยนสาเร็ จรู ป เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และ
การหารจานวนเต็ม ให้มีประสิ ทธิภาพ เหมาะสาหรับให้นกั เรี ยนได้ศึกษาด้วยตนเอง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปี การศึกษา 2558
จานวน 46 คน
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 โรงเรี ยนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปี การศึกษา 2558
ที่ไม่ผา่ นการทดสอบ เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้เนื้ อหา เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม
ซึ่งเป็ นเนื้ อหาในรายวิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ โรงเรี ยนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรี ยนสาเร็จรู ป เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหาร
จานวนเต็ม
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน , ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการ
ใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ป
4. ระยะเวลาในการใช้ วิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2558
สมมุติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยนซ่ อมเสริ ม เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และ
การหารจานวนเต็ม โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความแตกต่างกัน
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ ในการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนของนักเรี ยนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน เป็ นแบบทดสอบเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม ซึ่ง
ผูส้ อนสร้างขึ้น มีจานวน 30 ข้อ
2. นักเรี ยนที่ไม่ผา่ นการทดสอบ หมายถึง นักเรี ยนที่ทาแบบทดสอบไม่ถึง 20 คะแนน จาก
การทาแบบทดสอบเรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม ซึ่งมีจานวน 30 ข้อ ข้อ
ละ 1 คะแนน
3. บทเรี ยนสาเร็จรู ป หมายถึง เอกสารที่ประกอบไปด้วยเนื้อหา ตัวอย่าง และแบบฝึ กหัด
เป็ นบทเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยในการวิจยั นี้ จะเป็ นบทเรี ยนสาเร็ จรู ปเรื่ อง
การบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2558 อย่างน้อยร้อยละ 85 สามารถบวก
ลบ คูณ หารได้
2. ครู ผสู ้ อนมีแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนาบทเรี ยนสาเร็จรู ป เรื่ องการบวก การลบ
การคูณ และการหารจานวนเต็ม ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม เหมาะสาหรับให้นกั เรี ยนใช้
ศึกษาด้วยตนเอง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึ กษาผลสัม ฤทธิ์ ในการเรี ยนซ่ อมเสริ ม เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหาร
จานวนเต็ม โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเอกสาร
ตารา เพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนิ นการวิจยั ซึ่ งจะนาเสนอตามลาดับ รื่ อง
ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
2. สื่ อการเรี ยนรู ้
3. บทเรี ยนสาเร็จรู ป
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มีผใู ้ ห้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ลกั ษณะต่าง ๆ ดังนี้
บุญส่ ง นิ ลแก้ว (2519. หน้า 48) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหรื อประสิ ทธิ ภาพทาง
การศึกษา หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ได้เรี ยนรู ้ ที่ได้รับการฝึ กอบรมสั่งสอนโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เป็ นความสามารถในการเรี ยนในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
สุ ธรรม จันทร์หอม (2519. หน้า 99) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์และความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนได้รับจากการอบรมสัง่ สอนของครู รวมกันเรี ยกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จากความหมายข้างต้นสรุ ป ได้ว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้ความสามารถ
ทางการเรี ย นภายหลัง จากศึ ก ษาหรื อ การฝึ กอบรมแล้ว ดั ง นั้ นผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ หมายถึง ความรู ้ความสามารถในการเรี ยนที่ตอ้ งอาศัยความรอบรู ้ในวิชาคณิ ตศาสตร์
โดยเฉพาะ และเป็ นความรู ้ ห รื อ ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ หรื อ เป็ นทัก ษะที่ เจริ ญ ขึ้ น โดยการเรี ย น
คณิตศาสตร์ในโรงเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนซึ่งมี
ผูใ้ ห้นิยามแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ดงั นี้
วีระ ตันตระกูล (2527. หน้า 300) กล่าวถึงแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ว่า เป็ นแบบทดสอบที่
มุ่งวัดความรู ้ ทักษะและสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ที่ เด็กได้รับจากประสบการณ์ ท้ งั ปวงทั้งจาก
โรงเรี ยนและจากทางบ้าน เป็ นการวัดความสาเร็ จในเชิงวิชาการว่าเด็กเรี ยนรู ้มาแล้วความรู ้งอกงาม
มากน้อยเพียงใด
พวงรัต น์ ทวีรัต น์ (2546. หน้า 96-104 ) ได้ให้ ความหมายแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์วา่ หมายถึงแบบทดสอบที่วดั ความรู ้ของนักเรี ยนที่ได้เรี ยนไปแล้ว ซึ่ง
มักจะเป็ นข้อคาถามให้
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2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบของครู หมายถึงชุดข้อคาถามที่ครู เป็ นผูส้ ร้างขึ้น ซึ่งจะเป็ น
ข้อคาถามที่เกี่ยวกับความรู ้ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนในห้องเรี ยน ว่านักเรี ยนมีความรู ้มากแค่ไหน บกพร่ อง
ที่ตรงไหน จะได้สอนซ่อมเสริ มหรื อวัดดูความพร้อมก่อนที่จะขึ้นบทเรี ยนใหม่
2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สร้างขึ้นจากผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่
ละสาขาวิชาหรื อจากครู ผสู ้ อนวิชานั้น แต่ผา่ นการทดลองหลายครั้งจนกระทัง่ มีคุณภาพดีพอ ซึ่งการ
สร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) ของแบบทดสอบนั้น สามารถใช้เป็ นหลักและเปรี ยบเทียบผล เพื่อประเมิน
ค่าของการเรี ยนการสอนในเรื่ องใด ๆ ก็ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือดาเนินการสอบบอกถึง
วิธีการสอบว่าทาอย่างไรและยังมีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วย
แบบทดสอบที่ ค รู ส ร้ า งขึ้ น และแบบทดสอบมาตรฐานมี วิธี ก ารในการสร้ า งข้อ ค าถาม
เหมือนกัน เป็ นคาถามที่วดั เนื้ อหาและพฤติกรรมที่สามารถตั้งคาถามวัดได้ ซึ่งควรวัดให้ครอบคลุม
พฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- วัดความรู ้ความจา
- วัดความเข้าใจ
- วัดการนาไปใช้
- วัดการวิเคราะห์
- วัดด้านการสังเคราะห์
- วัดด้านการประเมินค่า
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นการตรวจสอบ
ความรู ้ของนักเรี ยนในสิ่ งที่เรี ยนไปแล้วว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ครู กาหนดไว้หรื อไม่ เพื่อจะได้มี
การปรับปรุ งในด้านการเรี ยนการสอนทั้งในกระบวนการสอนของครู และการเรี ยนของนักเรี ยน ใน
ที่ น้ ี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ คือความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจากการ
เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม
2. สื่ อการเรียนรู้
การจัดการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสู ตรสถานศึกษามุ่งส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมี
ความยืดหยุน่ สนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรี ยนรู ้ได้จากสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้ทุกประเภท รวมทั้งจาก
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ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนสามารถจัดทาและพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ข้ ึนเองหรื อ
นาสื่ อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิจารณญาณในการ
เลือกใช้สื่อ และแหล่งความรู ้ โดยเฉพาะหนังสื อเรี ยน ควรมีเนื้ อหาสาระครอบ-คลุมตลอดช่วงชั้น
สื่ อสิ่ งพิมพ์ควรจัดให้มีอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ควรให้ผเู ้ รี ยนสามารถยืมได้จากศูนย์สื่อ หรื อห้องสมุด
ของสถานศึกษาลักษณะของสื่ อการเรี ยนรู ้ที่จะนามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ควรมีความหลากหลาย
ทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และสื่ ออื่น ๆ ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มให้ การเรี ยนรู ้เป็ นไป
อย่างมี คุณค่ า น่ าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็ วขึ้ น รวมทั้งกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนรู ้จกั วิธีก ารแสวงหาความรู ้ เกิดการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง ลึ กซึ้ งและต่อเนื่ องตลอดเวลา
เพื่อให้การใช้สื่อการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามแนวการจัดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้
อย่างแท้จริ ง สถานศึ ก ษา หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง และผู ท้ ี่ มี ห น้ า ที่ จัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานควร
ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาและจัดหาสิ่ งที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
3. จัดทาและจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้สาหรับการศึกษาค้นคว้าของผูเ้ รี ยน และสาหรับเสริ ม
ความรู ้ของผูส้ อน
4. ศึกษาวิธีการเลือก และการใช้สื่อการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เหมาะสมหลากหลาย
และสอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู ้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้ รี ยน
5. ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่ อการเรี ยนรู ้ที่จดั ทาขึ้นเอง และที่
เลือกนามาใช้ประกอบการเรี ยนรู ้ โดยมีการวิเคราะห์และประเมินสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ใช้อยูน่ ้ นั อย่าง
สม่าเสมอ
6. จัดหาหรื อจัดให้มีแหล่งการเรี ยนรู ้ ศูนย์สื่อการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพในสถานศึกษา
และในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้
7. จัดให้มีเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ระหว่างสถานศึกษา
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมอื่น
8. จัดให้มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานเกี่ยวกับสื่ อ และการใช้สื่อการ
เรี ยนรู ้เป็ นระยะ ๆ (หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. 2544 หน้า 23-24 )
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เป็ นการจัดระบบการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนตามความสามารถของตน ด้วยการ
กระทากิจกรรมตามลาดับขั้นทีละขั้น โดยได้รับผลติชมทันที ก้าวหน้าไปตามความสามารถและ
ความสะดวกของแต่ละบุคคล บทเรี ยนสาเร็ จรู ปเป็ นบทเรี ยนที่เสนอเนื้ อหาของวิชาใดวิชาหนึ่ง
เป็ นขั้นตอนย่อย ๆ มักอยูใ่ นรู ปของ “กรอบ” หรื อ “เฟรม (Frame)” โดยการเสนอเนื้ อหาทีละน้อย
มีคาถามให้ผเู ้ รี ยนคิดและตอบ แล้วเฉลยคาตอบให้ทราบทันที โดยมากบทเรี ยนสาเร็จรู ปมักอยูใ่ น
รู ปของสื่ อพิมพ์ที่เสนอความคิดรวบยอดที่จดั ลาดับไว้แล้วเป็ นอย่างดี (แผนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง. 2543 หน้า 31)
ความคิดเห็นของ Skinner เกี่ยวกับบทเรี ยนสาเร็จรู ป
1. สามารถให้การเสริ มแรงได้ทนั ท่วงที
2. เด็กสามารถทางานได้ตามลาพัง พ้นจากการถูกดุถูกว่าจากครู ไม่ตอ้ งฟังคา
วิพากษ์วิจารณ์หรื อเยาะเย้ยจากเพื่อน ๆ ซึ่งทาให้เกิดความสบายใจ ก่อให้เกิดความรู ้สึกที่เป็ นอิสระ
3. ทาให้เกิดการพึ่งตนเอง และมีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ้น
(จิตวิทยาการเรี ยนการสอน. 2538 หน้า 311)
สุ วิท ย์ มู ล ค า และอรทัย มูล ค า (2545.หน้า 41) ได้ก ล่ าวถึ งข้อดี และข้อ จากัดของการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนโปรแกรม หรื อบทเรี ยนสาเร็ จรู ปไว้ดงั นี้
ข้อดี
1. ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามความสามารถและความสนใจ
2. ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมหรื อทบทวนความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง
4. ลดภาระการสอน ทาให้ครู มีเวลาพบเด็กเป็ นรายบุคคล
5. แก้ปัญหาการขาดแคลนครู หรื อครู ไม่ครบชั้นเรี ยน
ข้อจากัด
1. กรณีที่บทเรี ยนแบบโปรแกรมมีคุณภาพไม่ดีพบ เช่น กิจกรรมไม่น่าสนใจ
ข้อมูลหรื อเนื้ อหาสาระผิดจากข้อเท็จจริ ง สื่ อไม่ทนั สมัย ไม่ดึงดูดใจผูเ้ รี ยน การวัดประเมินผลไม่
ครอบคลุม หรื อใช้วิธีการไม่ถูกต้อง อาจทาให้ผเู ้ รี ยนเบื่อหน่ายได้
2. การสร้างบทเรี ยนแบบโปรแกรมจาเป็ นต้องใช้เวลาในการจัดทามาก
พอสมควรและต้องอาศัยความรู ้ความสามารถของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. ผูเ้ รี ยนที่อ่านหนังสื อไม่ออกจะเป็ นอุปสรรคต่อวิธีสอนแบบโปรแกรม
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การซ่อมเสริ มความรู ้ในเรื่ องการบวก ลบ คูณ หารจานวนเต็ม เพราะผูว้ ิจยั พบปัญหาในห้องเรี ยนคือ
ผูเ้ รี ยนบวก ลบ คูณ หาร ไม่ถูกต้องประมาณร้อยละ 60 ซึ่ งทาให้เกิดปั ญหาในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาใน
เรื่ องอื่น ๆ ซึ่งจาเป็ นจะต้องมีความคล่องและแม่นยาในการบวก ลบ คูณ หาร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้สร้าง
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารจานวนเต็มขึ้นมา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนซ่อมเสริ มได้
ด้วยตนเองในช่ วงเวลาว่าง ในการจัดท าบทเรี ยนส าเร็ จรู ป ผูว้ ิ จยั ได้เริ่ ม จากเนื้ อหาง่าย ๆ เป็ น
ความรู ้ พ้ื น ฐาน ไปสู่ เนื้ อ หาซึ่ ง สลับ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น ถ้าหากผูเ้ รี ย นไม่ ใ ส่ ใ จที่ จะใฝ่ รู ้ ก็ จะท าให้ไ ม่
สามารถเข้าใจเนื้ อหาในบทเรี ยนสาเร็ จรู ปได้ แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นที่จะศึกษาเนื้ อหา
จากบทเรี ยนสาเร็ จรู ป จะทาให้สามารถเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด นอกจากนี้ ยงั เป็ นการทาให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกตนเองในเรื่ องของความรับผิดชอบ เกิดการค้นพบด้วยตนเอง และจะทาให้เกิดความท้า
ทายความสามารถของตนเอง เกิ ดความต้องการที่ จะศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง จะน ามาซึ่ งศัก ยภาพทาง
คณิ ตศาสตร์ คือ เป็ นคนที่ มีเหตุผล มีความสามารถในการเชื่ อมโยง และเกิดการสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ และการ
หารจานวนเต็ม ก่อนและหลังจากที่นกั เรี ยนเรี ยนซ่ อมเสริ มโดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ทั้งยังเป็ นการ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ป
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. แผนการดาเนินการวิจยั
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนห้วยซ้อวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปี การศึกษา 2558 จานวน 46 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ได้แก่นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนห้วยซ้อ
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปี การศึกษา 2558 ที่ไม่ผา่ นการทดสอบ
เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม ซึ่งมีจานวน 30 ข้อ ซึ่งจากการทดสอบ
ปรากฏว่าได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้
ม.2/1 จานวน 12 คน
ม.2/2 จานวน 15 คน
รวมทั้งสิ้ นมีกลุ่มตัวอย่าง 27 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหาร
จานวนเต็ม จานวน 30 ข้อ

-102.2 บทเรี ยนสาเร็จรู ป เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อบทเรี ยนสาเร็จรู ป เรื่ องการบวก การลบ
การคูณ และการหารจานวนเต็ม โดยให้ความหมายของค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามดังนี้
1.00 – 1.99
หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
2.00 – 2.99
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
3.00 – 3.99
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
4.00 – 4.49
หมายถึง เห็นด้วยมาก
4.50 – 5.00
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
3. แผนการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีแผนการดาเนินการดังตาราง
การดาเนินงาน
1. วางแผนและเขียนโครงร่ างวิจยั
2. สร้างแบบทดสอบ เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม
3. ทดสอบนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหาร
จานวนเต็ม
4. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
จานวน 27 คน เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม
โดยใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ป
5. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 27 คน ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ป
6. วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และเขียนรายงานการวิจยั

ระยะเวลา
25 – 30 ต.ค. 2558
1 – 10 พ.ย. 2558
11 – 15 พ.ย. 2558
16 – 30 พ.ย. 2558

1 – 10 ธ.ค. 2558
11 – 24 ธ.ค. 2558

-114. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
นักเรี ยนทั้งก่อนและหลังเรี ยน
4.2 ค่า t-test เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
4.3 ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็น

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้นาเสนอตามลาดับดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ลาดับขั้นในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สั ญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ดงั นี้
N
แทน จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
X
S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติการทดสอบที
df
แทน ระดับความเป็ นอิสระ
*
แทน ความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ลาดับขั้นในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดาเนิ นการตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม
ก่อน และหลังการเรี ยนซ่อมเสริ มโดยใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ป
2.2 สรุ ปข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในการเรี ยนซ่อมเสริ มโดยใช้สื่อบทเรี ยนสาเร็จรู ปเป็ นรายข้อ

-133. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการทาการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
3.1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม
ก่อนและหลังการเรี ยนซ่อมเสริ มโดยใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ป
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหาร
จานวนเต็ม ก่อนและหลังการเรี ยนซ่อมเสริ มโดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
N
S.D.
t
X
ก่อนเรี ยน
27
13.16
4.383
6.508*
หลังเรี ยน
27
17.27
6.421
* แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าค่าคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนซ่อมเสริ ม
โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป มีค่าเท่ากับ 13.16 และ 17.27 ตามลาดับ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.383
และ 6.421 ตามลาดับ
เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรี ยนซ่อมเสริ มโดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
ปรากฏว่าคะแนนก่อนและหลังการเรี ยนซ่อมเสริ ม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-14ตารางที่ 2 สรุ ปข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในการเรี ยนซ่อมเสริ มโดยใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ป
เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม
ข้อที่
ความคิดเห็น
S.D.
ผลการ
X
ประเมิน
1 บทเรี ยนสาเร็จรู ปมีรูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ
4.25
0.695
เห็นด้วยมาก
2 เนื้อหาละเอียด ครอบคลุม เข้าใจง่าย
4.05
0.792
เห็นด้วยมาก
3 แบบฝึ กหัดมีเพียงพอแก่การฝึ กทาให้เกิดความ
4.21
0.786
เห็นด้วยมาก
เข้าใจ
4 ช่วงเวลาที่นกั เรี ยนนาบทเรี ยนสาเร็จรู ปไปศึกษา
4.11
0.785
เห็นด้วยมาก
มีความเหมาะสม (ชัว่ โมงว่างหรื อวันหยุด)
5 หลังจากศึกษาบทเรี ยนสาเร็ จรู ปแล้ว นักเรี ยนมี
4.11
0.785
เห็นด้วยมาก
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
6 นักเรี ยนต้องการให้มีบทเรี ยนสาเร็จรู ปในวิชา
4.24
0.817
เห็นด้วยมาก
คณิ ตศาสตร์สาหรับเนื้อหาอื่น ๆ
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ป เรื่ องการบวก
การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ทุกประเด็น โดยนักเรี ยนมีเสนอแนะ/
ความคิดเห็นอื่น ๆ ดังนี้
1. ควรมีบทเรี ยนสาเร็ จรู ปแบบนี้อีกต่อไป

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การเรี ย นซ่อมเสริ ม เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม โดย
ใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย สามารถสรุ ปและอภิปรายผลได้ดงั นี้
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม ของนักเรี ยน
ก่อนและหลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุ ปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังจากเรี ยนซ่อมเสริ มโดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป สู งกว่าก่อนเรี ยนซ่อมเสริ ม
2. นักเรี ยนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บทเรี ยนสาเร็จรู ป เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และ
การหารจานวนเต็ม อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ โดยแยกเป็ นรายข้อดังนี้
1. บทเรี ยนสาเร็จรู ปมีรูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ
2. เนื้อหาละเอียด ครอบคลุม เข้าใจง่าย
3. แบบฝึ กหัดมีเพียงพอแก่การฝึ กทาให้เกิดความเข้าใจ
4. ช่วงเวลาที่นกั เรี ยนนาบทเรี ยนสาเร็จรู ปไปศึกษา มีความเหมาะสม
5. หลังจากศึกษาบทเรี ยนสาเร็ จรู ปแล้ว นักเรี ยนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
6. นักเรี ยนต้องการให้มีบทเรี ยนสาเร็ จรู ปในวิชาคณิ ตศาสตร์สาหรับเนื้ อหาอื่น ๆ
อภิปรายผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนเต็ม ของนักเรี ยน
ก่อนและหลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นัน่ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังจาก
เรี ยนซ่ อมเสริ มโดยใช้บ ทเรี ยนสาเร็ จรู ป สู งกว่าผลสัม ฤทธิ์ ก่ อนเรี ยน สรุ ปได้ว่าคะแนนเฉลี่ ยจากการท า
แบบทดสอบหลังเรี ยนซ่อมเสริ มโดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนซ่ อมเสริ ม ซึ่ งทาให้
เห็นว่าสื่ อบทเรี ยนสาเร็ จรู ปมีส่วนช่วยให้นักเรี ยนได้เข้าใจเนื้ อหามากขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนเคยได้
เรี ยนเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว เมื่อมาเรี ยนซ่ อมเสริ มด้วยตนเองก็เป็ นการทบทวนความรู ้ และเพิ่มความเข้าใจใน
หัวข้อที่ไม่เข้าใจในช่วงแรก ซึ่งสอดคล้องกับข้อดีของบทเรี ยนสาเร็จรู ป คือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ อี กทั้งยังตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และช่ วย
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถค้น คว้าหาความรู ้เพิ่มเติมหรื อทบทวนความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (20วิธีจดั การเรี ยนรู ้ .
2545 หน้า 41)

-16จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับการใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป เรื่ องการบวก การลบ
การคูณ และการหารจานวนเต็ม ปรากฏว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ โดยแยกเป็ น
รายข้อดังนี้
1. บทเรี ยนสาเร็จรู ปมีรูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ
2. เนื้อหาละเอียด ครอบคลุม เข้าใจง่าย
3. แบบฝึ กหัดมีเพียงพอแก่การฝึ กทาให้เกิดความเข้าใจ
4. ช่วงเวลาที่นกั เรี ยนนาบทเรี ยนสาเร็จรู ปไปศึกษา มีความเหมาะสม
5. หลังจากศึกษาบทเรี ยนสาเร็ จรู ปแล้ว นักเรี ยนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
6. นักเรี ยนต้องการให้มีบทเรี ยนสาเร็ จรู ปในวิชาคณิ ตศาสตร์สาหรับเนื้ อหาอื่น ๆ
ซึ่ งสรุ ปได้ว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ชอบการเรี ยนซ่ อมเสริ มโดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ซึ่ งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ Skinner เกี่ยวกับบทเรี ยนสาเร็ จรู ป นัน่ คือ สามารถให้การเสริ มแรงได้ทนั ท่วงที เด็กสามารถ
ทางานได้ตามลาพัง พ้นจากการถูกดุถูกว่าจากครู ไม่ตอ้ งฟังคาวิพากษ์วิจารณ์หรื อเยาะเย้ยจากเพื่อน ๆ ซึ่งทา
ให้เกิดความสบายใจ ก่อให้เกิดความรู ้สึกที่เป็ นอิสระ ทาให้เกิดการพึ่งตนเอง และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
มากขึ้น (จิตวิทยาการเรี ยนการสอน. 2538 หน้า 311)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีช่วงเวลาในการทาการทดสอบที่ส้ นั ลง เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้มาน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
2. เครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจยั น่าจะผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนนาไปใช้ เพื่อให้
ได้ผลที่น่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
3. ควรนาผลการวิจยั ไปพัฒนาปรับปรุ งการทาบทเรี ยนสาเร็ จรู ปสาหรับเนื้ อหาอื่น ๆ เพื่อใช้เป็ นสื่ อ
การเรี ยนการสอนซ่อมเสริ มสาหรับนักเรี ยน
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