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บทที่  5 
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ระหวางการสอนแบบศูนยการเรียนกับการสอนตามแบบปกติสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ ซ่ึงมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อสรางชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง ประเพณี
ไทย สําหรับนักเรียนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักเรียน
กอนและหลังการสอนตามการสอนแบบศูนยการเรียน 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักเรียนที่
ไดรับการสอนตามแบบศูนยการเรียน  กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนที่เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มี
นักเรียน 25 คนที่เรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ในการศึกษา
ทดลอง ไดมาโดยการสุมอยางงาย (simple random sampling) จากจํานวน 2 หองเรียน รวม 50 คน 
ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกันและเปนตัวแทนของประชากรที่
ใชในการวิจัยคร้ังนี้ แลวทําการสุมอยางงายโดยจับฉลากเพื่อกําหนดกลุมทดลองที่สอนตามแบบ
ศูนยการเรียนและกลุมควบคุมที่สอนตามแบบปกติ 
 

5.1 สรุปผลวิจัย 
 

หลังจากสิ้นสุดการทดลองพบวานักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  โดยการสอนแบบศูนยการเรียน
และการสอนตามแบบปกติ  สรุปผลวิจัยดังนี้ 

5.1.1 ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง ประเพณีไทย 
สําหรับนักเรียนไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 86.10/85.40 
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5.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ของนักเรียนหลังการสอน
แบบศูนยการเรียนสูงกวากอนการสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนตามแบบศูนยการเรียน สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
และวัฒนธรรมไทย  โดยใชการสอนแบบศูนยการเรียนและการสอนแบบปกติ  สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 1  โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ  อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

5.2.1 ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง ประเพณีไทย 
สําหรับนักเรียนไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 86.10/85.40  เนื่องมาจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นสงเสริมใหนักเรียน
เรียนรูดวยตนเอง มีเนื้อหาที่ตอเนื่องสัมพันธกันและเขาใจงายเพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับประเพณีไทย
ที่อยูใกลตัวนักเรียน และการพัฒนาชุดการสอนไดคํานึงถึงความเหมาะสมตางๆ ที่เกี่ยวของในการ
ทํากิจกรรม เชน บัตรเนื้อหามีภาพสีประกอบ เกร็ดความรู และบัตรเฉลยจากชุดกิจกรรม สงผลให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นซึ่งทําใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 มีความกระตือรือรนและใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางดี  ซ่ึง
สอดคลองกับ  พินิจชัย  สุวรรณรัตนากร (2550 , หนา 18) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการสรางและพัฒนา
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เร่ือง มหาราชไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานคอเมืองแสน  
อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีษะเกษ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1. ไดชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 
เรื่อง  มหาราชไทย จํานวน 6 ชุดการสอน ไดแก ชุดการสอน เรื่อง พอขุนรามคําแหงมหาราชมี
คาเฉลี่ย รอยละ 89.82 / 83.80 ชุดการสอนพระนเรศวรมหาราช  มีคาเฉลี่ยรอยละ 90.00 / 84.52 ชุด
การสอนพระเจาตากสินมหาราชมีคาเฉลี่ยรอยละ 90.48/85.24 ชดุการสอนพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช มีคาเฉลี่ยรอยละ 90.48/86.43 ชุดการสอนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
มหาราช มีคาเฉลี่ยรอยละ 90.48/86.43 ชุดการสอนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช มีคาเฉลี่ยรอยละ 92.38/93.10 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 2. ผลการ
ประเมินพึงพอใจของนักเรียนตอการสอนโดยใชชุดสอนแบบศูนยการเรียนอยูในระดับมากที่สุด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกันยา  เนตรวงศ (2549  , 
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หนา 14 – 15) ไดทําการศึกษางานวิจัยเร่ือง รายงานการศึกษาการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนยการ
เรียนที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชาชีววิทยา  
(ว 40282) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลดําเนินการศึกษา มีดังนี้   1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนที่แสดงออกพบวานักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนอยูในระดับ
พอใชถึงดี  มีจํานวนรอยละ 98.08 ซ่ึงเปนไปในทางที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับนาพึงพอใจ 

5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักเรียนหลังการสอน
ตามแบบศูนยการเรียนสูงกวากอนการสอนแบบศูนยการเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวสอดคลองกับ สุกันยา เนตรวงศ.(2549, หนา 14 - 15). ไดทําการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง รายงานการศึกษาการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่เนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชาชีววิทยา ( ว 40282 ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ผลดําเนินการศึกษา มีดังนี้   1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่
แสดงออกพบวานักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนอยูในระดับพอใชถึงดี  มีจํานวนรอยละ 
98.08 ซ่ึงเปนไปในทางที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับนาพึงพอใจ 

5.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามแบบศูนยการเรียน สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับ  พัชรา สุนทรนันท (2544,บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชคําและความสามารถรับผิดชอบตอการเรียนวิชา
ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนดวยชุดการสอนแบบศูนยการเรียน
โดยใชการเรียนแบบรวมมือและการสอนตามคูมือครู  ผลการทดลองปรากฏวาความสามารถในการ
ใชคําของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
โดยกลุมทดลองมีความสามารถในการใชคําสูงกวากลุมควบคุม  สวนการรับผิดชอบตอการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

จากการที่ไดกลาวมาผลการวิจัยครั้งนี้พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
นานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ ที่ไดรับการสอนในบทเรียนที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
กับ ประเพณีไทย ซ่ึงเปนหนวยการเรียนรู เกี่ยวกับประเพณีไทยตางๆ ไดแก ประเพณียี่เปง ประเพณี
บุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานตและประเพณีแตงงาน ดวยวิธีสอน ตามแบบศูนยการเรียน ซ่ึงมีผลวิจัย
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสูงกวาการสอน ตามแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นาจะมีผลมาจาก 
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1) การใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนนักเรียนที่
เรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  ซ่ึงนักเรียนโดยมากมีพื้นฐานทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
วิชาสังคมศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  เนื่องจากหลักสูตรของสถานศึกษาที่แตกตางกัน 
สอดคลองกับ แมคโดแนลล (Mc Donald ,1972,p 1950 – 1951) แหงมหาวิทยาลัยเม็มเพิส ทําการ
วิจัยเร่ืองการพัฒนาและการประเมินคาของชุดการสอนแบบใชส่ือผสมเพื่อเรียนดวยตัวเองสําหรับ
การใชสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบซอมเสริมในวิทยาลัยชุมชนชานเมือง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
จาก Mid South Urban Community College จํานวน 126 คน  ผลปรากฏวา กลุมนักศึกษาที่เรียนจาก
ชุดการสอนแบบสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางจากนักศึกษากลุมที่เรียนจากการ
บรรยายและ การอภิปรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เกี่ยวกับทัศนคติของผูเรียนพบวา 
นักศึกษากลุมที่เรียน จากชุดการสอนมีทัศนคติในระดับสูงขึ้นกวากลุมที่เรียนจากการบรรยายและ
อภิปราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) การสอนตามแบบศูนยการเรียนเปนกระบวนการสอน ที่ใชกิจกรรมมาพัฒนาการสอน
เสริมสรางใหผูเรียนใหความสนใจมากกวาการสอนแบบปกติ  วัตถุประสงคของศูนยการเรียน 
เปล่ียนจากการบังคับใหทุกคนเรียนเหมือนกัน มาเปนเรียนไดศึกษาตามอิสระ  ซ่ึงเปนการศึกษาที่
เนนการสอนเปนรายบุคคล โดยจัดสภาพการเรียนรูและประสบการณ ใหนักเรียนมีความคิด มีวินัย
ในตนเอง มีปญญา มีความฉลาดในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล และรูจักประเมินผลตนเอง วิเชียร คําจันทร 
(2522 , หนา 8-9) และสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูที่รูจักกันทั่วไปของนักการศึกษา จอหน  ดิวอ้ี  
ที่กลาววาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นเอง 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
1) กอนการสอน  ครูควรเตรียมความพรอมสําหรับการจัดส่ืออุปกรณ และชุดการ

สอน กอนหนาสอนประมาณ 5 – 10 นาที ทั้งนี้เพื่อจะไดทดสอบเครื่องมือกอนนักเรียนเขาชั้นเรียน 
ทําใหสามารถควบคุมเวลาตามจุดประสงคที่ตั้งไว ในแตละหัวเร่ืองที่ใชสอน 

2) ระหวางการสอนหรือกิจกรรมในศูนยตางๆจะตองใชเวลาที่ตอเนื่องอาจจะ
มากกวา 3 ชั่วโมงตอครั้ง ครูควรวางแผน และอํานวยความสะดวก  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลา 
หรือมอบหมายงานและนํามาประมวลดวยกันภายในกลุมอีกครั้ง 
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3) ควรมีการชี้แจงแนะนําใหนักเรียนเขาใจวิธีการเรียนแบบศูนยการเรียนกอน
เพราะถานักเรียนเกิดความสับสนหรือไมเขาใจวิธีการเรียนอาจสงผลใหไมเปนไปตามจุดประสงค
ทางการเรียนได 

4) ควรมีการชี้แจงวัตถุประสงคปลายทางของการเรียนในทุกแผนการเรียนและให
นักเรียนศึกษา แบงงานการทํางานภายในกลุมซึ่งจะทําใหสมาชิกภายในกลุมมีงานที่ตองชวยกันทํา
ทุกคน 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรนําวิธีการสอนแบบศูนยการเรียนในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ และ

ระดับชั้นอื่นๆ ตอไป โดยเลือกเนื้อหาและชุดการสอนใหเหมาะสม 
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบศูนยการเรียนกับตัวแปรอื่นๆ 

นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน เจตคติตอวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาชุด
การสอนแบบศูนยการเรียน  


