
ช่ือเร่ือง      :    การศึกษาผลการสอนซ่อมเสริม เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
จ านวนเตม็ โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
โรงเรียนหว้ยซอ้วิทยาคม  รัชมงัคลาภิเษก  อ าเภอเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย 

ผู้ศึกษา      :     นางบุหงา  วิชา 
ปีท่ีศึกษา   :     ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 

สามารถบวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็มได ้ และเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง
การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเต็ม ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะส าหรับให้นักเรียนได้
ศึกษาดว้ยตนเอง            กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม 
รัชมงัคลาภิเษก ท่ีไม่ผ่านการทดสอบเร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็ จ านวน   
27  คน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป 
เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเต็ม  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเต็ม    ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น จ านวน 30 ขอ้  แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชส่ื้อบทเรียนส าเร็จรูป จ านวน 6 ขอ้   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test แบบ Dependent     ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็ ของ 
นกัเรียนก่อนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงสรุปไดว้า่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัจากเรียนซ่อมเสริมโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป สูงกวา่ก่อนเรียนซ่อม
เสริม 

2.  นกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการบวก การลบ การคูณ  
และการหารจ านวนเต็ม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ โดยแยกเป็นรายข้อดังน้ี    1. บทเรียน
ส าเร็จรูปมีรูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ    2. เน้ือหาละเอียด ครอบคลุม เขา้ใจง่าย 3. แ บ บ ฝึ ก หั ด มี
เพียงพอแก่การฝึกท าใหเ้กิดความเขา้ใจ   4. ช่วงเวลาท่ีนกัเรียนน าบทเรียนส าเร็จรูปไปศึกษา มีความ
เหมาะสม (ชัว่โมงว่างหรือวนัหยุด) 5. หลงัจากศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปแลว้ นักเรียนมีความเขา้ใจ
เพิ่มขึ้น     6. นกัเรียนตอ้งการใหมี้บทเรียนส าเร็จรูปในวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเน้ือหาอ่ืน ๆ  

 
 
 

บทที่ 1   



  
 

 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ซ่ึงจากการด าเนินการเรียนการสอนไปแล้วระยะหน่ึงผูว้ิจัยพบว่านักเรียน
ประมาณร้อยละ 60  ไม่สามารถบวก ลบ คูณ หารเลขไดอ้ย่างถูกตอ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ บางส่วนเกิด
ความไม่มัน่ใจในค าตอบท่ีตนเองหามาได ้ ซ่ีงท าให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในเน้ือหาท่ี
สลบัซับซ้อนขึ้นไป    ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้ าการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นน้ี  โดยขั้นตอนแรกไดท้ าการทดสอบนกัเรียนในเร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหาร
จ านวนเต็ม เม่ือทราบผลการทดสอบแลว้จะให้นักเรียนท่ีไม่ผ่านการทดสอบไดเ้รียนซ่อมเสริมใน
เน้ือหาดงักล่าวดว้ยตนเอง โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการปรับปรุง พฒันาจากบทเรียน
ส าเร็จรูปท่ีสร้างขึ้นเอง ทั้งน้ีผูวิ้จยัเห็นว่าเน้ือหาเร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวน
เต็ม เป็นเร่ืองท่ีมีเน้ือหาค่อนขา้งง่าย ไม่สลบัซับซ้อน และเป็นพื้นฐานความรู้ท่ีนักเรียนตอ้งใช้ใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์  ทั้งยงัจดัท าบทเรียนส าเร็จรูปท่ีมีเน้ือหาจากง่ายไป
ยาก แยกหัวข้ออย่างชัดเจน  ดังนั้ นนักเรียนสามารถท่ีจะเรียนซ่อมเสริม ทบทวนความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  และในการท าวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีผูวิ้จยัจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาส่ือ
บทเรียนส าเร็จรูปในเน้ือหาอ่ืน ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะส าหรับให้นกัเรียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง
ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  สามารถบวก ลบ คูณ หาร 
จ านวนเตม็ได ้

2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือบทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และ 
การหารจ านวนเตม็ ใหมี้ประสิทธิภาพ เหมาะส าหรับใหน้กัเรียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนหว้ยซอ้วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก  อ าเภอเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย  ปีการศึกษา 2558  
จ านวน 46 คน 
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1.2 กลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 2 โรงเรียนหว้ยซอ้วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก  อ าเภอเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย  ปีการศึกษา 2558 
ท่ีไม่ผา่นการทดสอบ เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็   

2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชเ้น้ือหา เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็  

ซ่ึงเป็นเน้ือหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  หลกัสูตรของกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  โรงเรียนหว้ยซ้อวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก 

3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  บทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหาร

จ านวนเตม็ 
ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการ 

ใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป  
4.  ระยะเวลาในการใช้วิจัย  

การวิจยัคร้ังน้ี  ระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  จนถึง เดือนธนัวาคม  
พ.ศ. 2558 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนซ่อมเสริม เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และ
การหารจ านวนเตม็ โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  มีความแตกต่างกนั 

 
นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน  เป็นแบบทดสอบเก่ียวกบัการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็  ซ่ึง
ผูส้อนสร้างขึ้น มีจ านวน 30 ขอ้ 
 2.  นกัเรียนท่ีไม่ผา่นการทดสอบ หมายถึง นกัเรียนท่ีท าแบบทดสอบไม่ถึง 20 คะแนน จาก
การท าแบบทดสอบเร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็  ซ่ึงมีจ านวน 30 ขอ้  ขอ้
ละ 1 คะแนน    
 3.  บทเรียนส าเร็จรูป  หมายถึง  เอกสารท่ีประกอบไปดว้ยเน้ือหา  ตวัอยา่ง  และแบบฝึกหดั  
เป็นบทเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  โดยในการวิจยัน้ีจะเป็นบทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง
การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็ 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ปีการศึกษา 2558  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85  สามารถบวก  

ลบ คูณ หารได ้
2. ครูผูส้อนมีแนวทางในการปรับปรุง พฒันาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการบวก การลบ  

การคูณ และการหารจ านวนเตม็ ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นกวา่เดิม เหมาะส าหรับใหน้กัเรียนใช้
ศึกษาดว้ยตนเอง 
   
 



  
 

 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนซ่อมเสริม  เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหาร
จ านวนเต็ม โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเอกสาร 
ต ารา เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและด าเนินการวิจยั  ซ่ึงจะน าเสนอตามล าดบัร่ือง
ดงัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
2. ส่ือการเรียนรู้ 
3. บทเรียนส าเร็จรูป 

 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์     

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์     
มีผูใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวล้กัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

 บุญส่ง  นิลแก้ว (2519. หน้า 48) กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือประสิทธิภาพทาง
การศึกษา หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีไดเ้รียนรู้ ท่ีได้รับการฝึกอบรมสั่งสอนโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เป็นความสามารถในการเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
 สุธรรม  จนัทร์หอม (2519. หนา้ 99) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิและความสามารถดา้น
ต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการอบรมสั่งสอนของครูรวมกนัเรียกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ทางการเรียนภายหลังจากศึกษาหรือการฝึกอบรมแล้ว ดังนั้ นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการเรียนท่ีตอ้งอาศยัความรอบรู้ในวิชาคณิตศาสตร์
โดยเฉพาะ และเป็นความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้ รับหรือเป็นทักษะท่ีเจริญขึ้ นโดยการเรียน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงมี
ผูใ้หนิ้ยามแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวด้งัน้ี 
 วีระ  ตนัตระกูล  (2527. หนา้ 300) กล่าวถึงแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิว่า เป็นแบบทดสอบท่ี
มุ่งวดัความรู้ ทกัษะและสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ ท่ีเด็กไดรั้บจากประสบการณ์ทั้งปวงทั้งจาก
โรงเรียนและจากทางบา้น เป็นการวดัความส าเร็จในเชิงวิชาการว่าเด็กเรียนรู้มาแลว้ความรู้งอกงาม
มากนอ้ยเพียงใด 
 พวงรัตน์  ทวีรัตน์  (2546. หน้า 96-104 ) ได้ให้ความหมายแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์วา่ หมายถึงแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ซ่ึง
มกัจะเป็นขอ้ค าถามให้ 



  
 

 

-5- 
 

นกัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอกบัใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริง  และไดแ้บ่งแบบทดสอบออกเป็น 
2 ประเภท คือ          

1. แบบทดสอบของครู หมายถึงชุดขอ้ค าถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างขึ้น ซ่ึงจะเป็น 
ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในห้องเรียน ว่านกัเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่อง
ท่ีตรงไหน จะไดส้อนซ่อมเสริมหรือวดัดูความพร้อมก่อนท่ีจะขึ้นบทเรียนใหม่ 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างขึ้นจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ 
ละสาขาวิชาหรือจากครูผูส้อนวิชานั้น แต่ผา่นการทดลองหลายคร้ังจนกระทัง่มีคุณภาพดีพอ ซ่ึงการ
สร้างเกณฑป์กติ (Norm) ของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเ้ป็นหลกัและเปรียบเทียบผล เพื่อประเมิน
ค่าของการเรียนการสอนในเร่ืองใด ๆ ก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบบอกถึง
วิธีการสอบวา่ท าอยา่งไรและยงัมีมาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย 
 แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้ นและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการในการสร้างข้อค าถาม
เหมือนกนั เป็นค าถามท่ีวดัเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีสามารถตั้งค  าถามวดัได ้ซ่ึงควรวดัให้ครอบคลุม
พฤติกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

- วดัความรู้ความจ า 
- วดัความเขา้ใจ 
- วดัการน าไปใช ้
- วดัการวิเคราะห์ 
- วดัดา้นการสังเคราะห์ 
- วดัดา้นการประเมินค่า 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นการตรวจสอบ
ความรู้ของนกัเรียนในส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีครูก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อจะไดมี้
การปรับปรุงในดา้นการเรียนการสอนทั้งในกระบวนการสอนของครูและการเรียนของนกัเรียน ใน
ท่ีน้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนจากการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็  
 
2.  ส่ือการเรียนรู้ 

การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหลกัสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  และใชเ้วลาอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งมี
ความยืดหยุน่ สนองความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
ไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี และเรียนรู้ไดจ้ากส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท  รวมทั้งจาก 
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เครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน  ชุมชนและแหล่งอ่ืน ๆ เน้นส่ือท่ีผูเ้รียนและผูส้อนใช้
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  ผูเ้รียน  ผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาส่ือการเรียนรู้ขึ้นเองหรือ
น าส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่รอบตวั  และในระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนรู้  โดยใชว้ิจารณญาณในการ
เลือกใชส่ื้อ  และแหล่งความรู้  โดยเฉพาะหนงัสือเรียน  ควรมีเน้ือหาสาระครอบ-คลุมตลอดช่วงชั้น   
ส่ือส่ิงพิมพค์วรจดัให้มีอย่างเพียงพอ  ทั้งน้ีควรให้ผูเ้รียนสามารถยืมไดจ้ากศูนยส่ื์อ  หรือห้องสมุด
ของสถานศึกษาลกัษณะของส่ือการเรียนรู้ท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้  ควรมีความหลากหลาย
ทั้งส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือเทคโนโลยี  และส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีคุณค่า  น่าสนใจ  ชวนคิด  ชวนติดตาม  เขา้ใจได้ง่าย  และรวดเร็วขึ้น  รวมทั้งกระตุน้ให้
ผูเ้รียนรู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้  เกิดการเรียนรู้อย่างกวา้งขวาง  ลึกซ้ึงและต่อเน่ืองตลอดเวลา  
เพื่อให้การใช้ส่ือการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจดัการเรียนรู้  และพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริง สถานศึกษา  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และผูท่ี้มีหน้าท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควร
ด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัท าและจดัหาส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ 
2.  ศึกษา คน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 
3.  จดัท าและจดัหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน และส าหรับเสริม

ความรู้ของผูส้อน 
4. ศึกษาวิธีการเลือก และการใชส่ื้อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมหลากหลาย 

และสอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รียน 

5.  ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานส่ือการเรียนรู้ท่ีจดัท าขึ้นเอง และท่ี
เลือกน ามาใชป้ระกอบการเรียนรู้ โดยมีการวิเคราะห์และประเมินส่ือการเรียนรู้ท่ีใชอ้ยูน่ั้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

6.  จดัหาหรือจดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้  ศูนยส่ื์อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
และในชุมชน เพื่อการศึกษาคน้ควา้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ และพฒันาส่ือการเรียนรู้ 

7. จดัใหมี้เครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหวา่งสถานศึกษา 
ทอ้งถ่ิน ชุมชน และสังคมอ่ืน 

8.   จดัใหมี้การก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเก่ียวกบัส่ือ และการใชส่ื้อการ
เรียนรู้เป็นระยะ ๆ  (หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544. 2544 หนา้ 23-24 ) 
 
 



  
 

 

-7- 
 

3.  บทเรียนส าเร็จรูป (Programmed Text) 
 เป็นการจดัระบบการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถของตน ดว้ยการ
กระท ากิจกรรมตามล าดบัขั้นทีละขั้น  โดยไดรั้บผลติชมทนัที กา้วหนา้ไปตามความสามารถและ
ความสะดวกของแต่ละบุคคล   บทเรียนส าเร็จรูปเป็นบทเรียนท่ีเสนอเน้ือหาของวิชาใดวิชาหน่ึง
เป็นขั้นตอนย่อย ๆ มกัอยูใ่นรูปของ “กรอบ” หรือ “เฟรม (Frame)”  โดยการเสนอเน้ือหาทีละนอ้ย 
มีค าถามใหผู้เ้รียนคิดและตอบ แลว้เฉลยค าตอบใหท้ราบทนัที โดยมากบทเรียนส าเร็จรูปมกัอยูใ่น
รูปของส่ือพิมพท่ี์เสนอความคิดรวบยอดท่ีจดัล าดบัไวแ้ลว้เป็นอยา่งดี  (แผนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง. 2543 หนา้ 31) 

ความคิดเห็นของ Skinner  เก่ียวกบับทเรียนส าเร็จรูป 
1.  สามารถใหก้ารเสริมแรงไดท้นัท่วงที 
2.  เด็กสามารถท างานไดต้ามล าพงั  พน้จากการถูกดุถูกวา่จากครู ไม่ตอ้งฟังค า

วิพากษว์ิจารณ์หรือเยาะเยย้จากเพื่อน ๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดความสบายใจ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเป็นอิสระ 
3.  ท าใหเ้กิดการพึ่งตนเอง  และมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึ้น 

(จิตวิทยาการเรียนการสอน. 2538 หนา้ 311) 
 สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า  (2545.หน้า 41) ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากัดของการ
จดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนโปรแกรม หรือบทเรียนส าเร็จรูปไวด้งัน้ี 
  ข้อดี 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถและความสนใจ 
2. ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมหรือทบทวนความรู้ไดด้ว้ย 

ตนเอง 
4. ลดภาระการสอน ท าใหค้รูมีเวลาพบเด็กเป็นรายบุคคล 
5. แกปั้ญหาการขาดแคลนครู หรือครูไม่ครบชั้นเรียน 
ข้อจ ากดั 
1. กรณีท่ีบทเรียนแบบโปรแกรมมีคุณภาพไม่ดีพบ เช่น กิจกรรมไม่น่าสนใจ 

 ขอ้มูลหรือเน้ือหาสาระผิดจากขอ้เท็จจริง ส่ือไม่ทนัสมยั ไม่ดึงดูดใจผูเ้รียน การวดัประเมินผลไม่
ครอบคลุม หรือใชว้ิธีการไม่ถูกตอ้ง อาจท าใหผู้เ้รียนเบ่ือหน่ายได ้

2. การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการจดัท ามาก 
พอสมควรและตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญ 

3. ผูเ้รียนท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกจะเป็นอุปสรรคต่อวิธีสอนแบบโปรแกรม 
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 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูวิ้จยัเกิดความสนใจท่ีจะสร้างบทเรียนส าเร็จรูปขึ้นมาเพื่อเป็น
การซ่อมเสริมความรู้ในเร่ืองการบวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็ม เพราะผูว้ิจยัพบปัญหาในห้องเรียนคือ
ผูเ้รียนบวก ลบ คูณ หาร ไม่ถูกตอ้งประมาณร้อยละ 60 ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้เน้ือหาใน
เร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งมีความคล่องและแม่นย  าในการบวก ลบ คูณ หาร ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดส้ร้าง
บทเรียนส าเร็จรูปเก่ียวกบัการบวก ลบ คูณ หารจ านวนเตม็ขึ้นมา เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนซ่อมเสริมได้
ด้วยตนเองในช่วงเวลาว่าง   ในการจดัท าบทเรียนส าเร็จรูป   ผูวิ้จยัได้เร่ิมจากเน้ือหาง่าย ๆ เป็น
ความรู้พื้นฐาน  ไปสู่เน้ือหาซ่ึงสลับซับซ้อนขึ้น  ถ้าหากผูเ้รียนไม่ใส่ใจท่ีจะใฝ่รู้ก็จะท าให้ไม่
สามารถเขา้ใจเน้ือหาในบทเรียนส าเร็จรูปได ้ แต่ถา้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาเน้ือหา
จากบทเรียนส าเร็จรูป จะท าใหส้ามารถเขา้ใจและเกิดความคิดรวบยอด   นอกจากน้ียงัเป็นการท าให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กตนเองในเร่ืองของความรับผิดชอบ เกิดการคน้พบดว้ยตนเอง และจะท าให้เกิดความทา้
ทายความสามารถของตนเอง  เกิดความต้องการท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมซ่ึงจะน ามาซ่ึงศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ คือ เป็นคนท่ีมีเหตุผล  มีความสามารถในการเช่ือมโยง  และเกิดการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
 
 



  
 

 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก การลบ การคูณ และการ
หารจ านวนเต็ม ก่อนและหลงัจากท่ีนกัเรียนเรียนซ่อมเสริมโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป  ทั้งยงัเป็นการ
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3.   แผนการด าเนินการวิจยั 
 4.   การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนห้วยซอ้วิทยาคม 

รัชมงัคลาภิเษก   อ าเภอเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 46 คน 

       กลุ่มตัวอย่าง 
       กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหว้ยซอ้
วิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก  อ าเภอเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย  ปีการศึกษา 2558 ท่ีไม่ผา่นการทดสอบ 
เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็ ซ่ึงมีจ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงจากการทดสอบ
ปรากฏวา่ไดก้ลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 ม.2/1    จ านวน  12  คน 
 ม.2/2    จ านวน  15  คน  
 รวมทั้งส้ินมีกลุ่มตวัอยา่ง  27  คน 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหาร 

จ านวนเตม็ จ านวน 30 ขอ้ 
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2.2 บทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็ 
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชส่ื้อบทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการบวก การลบ  

การคูณ และการหารจ านวนเตม็  โดยใหค้วามหมายของค่าเฉล่ียของแบบสอบถามดงัน้ี 
  1.00 – 1.99  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
  2.00 – 2.99  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
  3.00 – 3.99  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
  4.00 – 4.49  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
  4.50 – 5.00  หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 
3. แผนการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีแผนการด าเนินการดงัตาราง 
การด าเนินงาน ระยะเวลา 

1.  วางแผนและเขียนโครงร่างวิจยั 25 – 30 ต.ค. 2558 
2.   สร้างแบบทดสอบ เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็ 1 – 10  พ.ย. 2558 
3.  ทดสอบนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหาร
จ านวนเตม็  

11 – 15  พ.ย. 2558 

4. จดักิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   
จ านวน  27  คน เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็   
โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป 

16 – 30  พ.ย.  2558 

5.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  จ านวน  27    คน  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน  
และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป 

 1 – 10  ธ.ค. 2558 

6.  วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และเขียนรายงานการวิจยั 11 – 24  ธ.ค. 2558 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ 

นกัเรียนทั้งก่อนและหลงัเรียน 
4.2 ค่า t-test  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 
4.3 ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

ความคิดเห็น 



  
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

   
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดน้ าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

1. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
2. ล าดบัขั้นในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
1. สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชด้งัน้ี 
N   แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
X    แทน  ค่าคะแนนเฉล่ีย 

S.D. แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t แทน  ค่าสถิติการทดสอบที 
df แทน  ระดบัความเป็นอิสระ 
* แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
2. ล าดับข้ันในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 
2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็  

ก่อน และหลงัการเรียนซ่อมเสริมโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป 
2.2 สรุปขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามในการเรียนซ่อมเสริมโดยใชส่ื้อบทเรียนส าเร็จรูปเป็นรายขอ้ 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการท าการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเต็ม  

ก่อนและหลงัการเรียนซ่อมเสริมโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป 
 

ตารางท่ี 1   เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
จ านวนเตม็ ก่อนและหลงัการเรียนซ่อมเสริมโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป 

 N X  S.D. t 
ก่อนเรียน 27 13.16 4.383 6.508* 
หลงัเรียน 27 17.27 6.421  

* แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าคะแนนเฉล่ียในการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนซ่อมเสริม
โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป มีค่าเท่ากบั 13.16 และ 17.27  ตามล าดบั  มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.383 
และ 6.421 ตามล าดบั 
 เม่ือทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนซ่อมเสริมโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป  
ปรากฏวา่คะแนนก่อนและหลงัการเรียนซ่อมเสริม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางท่ี 2    สรุปขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามในการเรียนซ่อมเสริมโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป 
เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเต็ม 
ขอ้ท่ี ความคิดเห็น X  S.D. ผลการ

ประเมิน 
1 บทเรียนส าเร็จรูปมีรูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ 4.25 0.695 เห็นดว้ยมาก 
2 เน้ือหาละเอียด ครอบคลุม เขา้ใจง่าย 4.05 0.792 เห็นดว้ยมาก 
3 แบบฝึกหดัมีเพียงพอแก่การฝึกท าใหเ้กิดความ

เขา้ใจ 
4.21 0.786 เห็นดว้ยมาก 

4 ช่วงเวลาท่ีนกัเรียนน าบทเรียนส าเร็จรูปไปศึกษา 
มีความเหมาะสม (ชัว่โมงวา่งหรือวนัหยดุ) 

4.11 0.785 เห็นดว้ยมาก 

5 หลงัจากศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปแลว้ นกัเรียนมี
ความเขา้ใจเพิ่มขึ้น 

4.11 0.785 เห็นดว้ยมาก 

6 นกัเรียนตอ้งการใหมี้บทเรียนส าเร็จรูปในวิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับเน้ือหาอ่ืน ๆ 

4.24 0.817 เห็นดว้ยมาก 

 
 จากตารางท่ี 2  แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการบวก 
การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ทุกประเด็น   โดยนกัเรียนมีเสนอแนะ/
ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  ดงัน้ี 

1. ควรมีบทเรียนส าเร็จรูปแบบน้ีอีกต่อไป 
 
 
 



  
 

 

บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง การเรียนซ่อมเสริม เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเต็ม โดย
ใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนหว้ยซ้อวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก อ าเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงราย  สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็ ของนกัเรียน 

ก่อนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงสรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลงัจากเรียนซ่อมเสริมโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป สูงกวา่ก่อนเรียนซ่อมเสริม 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และ 
การหารจ านวนเตม็ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ โดยแยกเป็นรายขอ้ดงัน้ี     

1. บทเรียนส าเร็จรูปมีรูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ     
2. เน้ือหาละเอียด ครอบคลุม เขา้ใจง่าย  
3. แบบฝึกหดัมีเพียงพอแก่การฝึกท าใหเ้กิดความเขา้ใจ    
4. ช่วงเวลาท่ีนกัเรียนน าบทเรียนส าเร็จรูปไปศึกษา มีความเหมาะสม  
5. หลงัจากศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปแลว้ นกัเรียนมีความเขา้ใจเพิ่มขึ้น      
6. นกัเรียนตอ้งการใหมี้บทเรียนส าเร็จรูปในวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเน้ือหาอ่ืน ๆ  

 

อภิปรายผล    
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเตม็ ของนกัเรียน 

ก่อนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นัน่คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัจาก
เรียนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน  สรุปได้ว่าคะแนนเฉล่ียจากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนซ่อมเสริมโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนซ่อมเสริม ซ่ึงท าให้
เห็นว่าส่ือบทเรียนส าเร็จรูปมีส่วนช่วยให้นักเรียนไดเ้ขา้ใจเน้ือหามากขึ้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนเคยได้
เรียนเน้ือหาดงักล่าวมาแลว้ เม่ือมาเรียนซ่อมเสริมดว้ยตนเองก็เป็นการทบทวนความรู้ และเพิ่มความเขา้ใจใน
หวัขอ้ท่ีไม่เขา้ใจในช่วงแรก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ดีของบทเรียนส าเร็จรูป คือส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเองตามความสามารถและความสนใจ  อีกทั้งยงัตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และช่วย
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมหรือทบทวนความรู้ไดด้ว้ยตนเอง   (20วิธีจดัการเรียนรู้. 
2545 หนา้ 41) 
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จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เร่ืองการบวก การลบ 
การคูณ และการหารจ านวนเตม็ ปรากฏวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ โดยแยกเป็น
รายขอ้ดงัน้ี     1. บทเรียนส าเร็จรูปมีรูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ     

2. เน้ือหาละเอียด ครอบคลุม เขา้ใจง่าย 
3. แบบฝึกหดัมีเพียงพอแก่การฝึกท าใหเ้กิดความเขา้ใจ    
4. ช่วงเวลาท่ีนกัเรียนน าบทเรียนส าเร็จรูปไปศึกษา มีความเหมาะสม  
5. หลงัจากศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปแลว้ นกัเรียนมีความเขา้ใจเพิ่มขึ้น     
6. นกัเรียนตอ้งการใหมี้บทเรียนส าเร็จรูปในวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเน้ือหาอ่ืน ๆ   

ซ่ึงสรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของ Skinner  เก่ียวกบับทเรียนส าเร็จรูป นัน่คือ สามารถให้การเสริมแรงไดท้นัท่วงที    เด็กสามารถ
ท างานไดต้ามล าพงั พน้จากการถูกดุถูกวา่จากครู ไม่ตอ้งฟังค าวิพากษว์ิจารณ์หรือเยาะเยย้จากเพื่อน ๆ ซ่ึงท า
ให้เกิดความสบายใจ ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีเป็นอิสระ  ท าให้เกิดการพึ่งตนเอง  และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง
มากขึ้น      (จิตวิทยาการเรียนการสอน. 2538 หนา้ 311) 
 
ข้อเสนอแนะ    

1.  ควรมีช่วงเวลาในการท าการทดสอบท่ีสั้นลง เพื่อใหข้อ้มูลท่ีไดม้าน่าเช่ือถือยิง่ขึ้น  
2.  เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัน่าจะผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใช ้เพื่อให้

ไดผ้ลท่ีน่าเช่ือถือยิง่ขึ้น 
3.  ควรน าผลการวิจยัไปพฒันาปรับปรุงการท าบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับเน้ือหาอ่ืน ๆ เพื่อใชเ้ป็นส่ือ

การเรียนการสอนซ่อมเสริมส าหรับนกัเรียน    
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