
บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

รายงานการสร้างและผลการใช้ เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ์ ง30223         
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ซ่ึงผูร้ายงานได้สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล          
และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 1. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
          1. 1 เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223                       
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 
  1.2  เพื ่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน วชิางานประดิษฐ ์ ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนบ่อกรุวทิยา  ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3 
  1.3  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้   โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ์  ง30223 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  
ส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  3 

 

 2. วธีิด าเนินการศึกษา 
  2.1 ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ปีการศึกษา 2552 จ านวน 30 คน  
  2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
   2.2.1  เอกสารประกอบการเรียน  วชิางานประดิษฐ ์ ง30223  กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
   2.2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน ว ิชางานประดิษฐ์ ง30223   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
   2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัใชเ้อกสารประกอบการเรียน  
วชิางานประดิษฐ ์ ง30223  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
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  2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   2.3.1  ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัย วิชางานประดิษฐ์      
ง30223  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 30 ขอ้ ก่อนท่ี
จะด าเนินการทดลองในเร่ืองนั้น ๆ  
   2.3.2 จัดการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223       
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างข้ึน น าไปทดลองกบั
นกัเรียนโดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมง และด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมและหลงัเรียน แล้วบนัทึกผลคะแนน  
ลงใน แบบบนัทึกเป็นรายบุคคล 
   2.3.3  เ ม่ือทดลองการใช ้เอกสารประกอบการ เ รียน ว ิชางานประดิษฐ์          
ง30223  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ครบ 24 
ชั่วโมง แล้วจึงทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 30 ขอ้ เพื่อน าผลไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัผลการทดสอบก่อนเรียนท่ีไดบ้นัทึกไว ้
   2.3.4  ประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ ์             
ง30223  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยให้นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็นลงในแบบสอบถามความพึงพอใจแลว้น ามาสรุปแปลความหมาย 
  2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
   2.4.1  วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยหาค่า
ประสิทธิภาพ 21 E/E โดยใชเ้กณฑ ์80/80 
    2.4.2  วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยการหาค่าสถิติทดสอบที  (t - test  Dependent)  
    2.4.3  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน
วิชางานประดิษฐ์  ง30223  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

 3. ผลการศึกษา 
  3.1  ประสิทธิภาพของวิชางานประดิษฐ์  ง30223  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา พบว่า โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ  (E1)  และประสิทธิภาพของผลลพัธ์  (E2)  เท่ากบั  86.41/82.11  ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  80/80  เป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ท่ี  1 
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  3.2  เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนก่อนใชน้วตักรรมและหลงัใชน้วตักรรมเอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติระดับ  .05  เม่ือดูจากค่าเฉล่ียหลังใช้นวตักรรมสูงกว่าก่อนใชน้วตักรรม ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานขอ้ท่ี  2  
  3.3  นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความพึงพอใจหลงัใช้นวตักรรมเอกสารประกอบการเรียน  วิชา  
งานประดิษฐ์ ง30223  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3          
มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด     
(X =  4.63,  S.D. = 0.56) โดยเรียงค่าเฉล่ียตามล าดบั ดงัน้ี  เอกสารประกอบการเรียนท าใหน้กัเรียนพอใจกบั
การตรวจงานดว้ยตนเอง เพราะทราบผลในทนัทีและเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง (X =  4.83,  S.D. = 0.46) รองลงมา  
คือพอใจกับการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรายบุคคลท าให้ทราบข้อบกพร่องของตวัเอง  
(X =  4.80, S.D. = 0.41)  และคือเวลาเรียนโดยใช้เอกสารประกอบในแต่ละตอนมีความเหมาะสม 
(X =  4.77,  S.D. = 0.43)  ตามล าดบั  ส่วนดา้นที่นกัเรียนมีความพึงพอใจต ่าที่สุด ไดแ้ก่สามารถน า
ความรู้ท่ีเรียนไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นการด าเนินชีวิต (X = 4.40,  S.D. = 0.62)  เป็นไปตามสมมุติฐาน   
ขอ้ท่ี  3   

 

อภิปรายผล 
 ผลการสร้างเอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูร้ายงานได้สร้างและพฒันาข้ึน              
จากผลการศึกษาพบประเด็นของการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ ดงัน้ี 
 1.   การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่   3   ที่ผู ้รายงานสร้างข้ึน 
มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ คือ  80/80  ทั้งน้ีเป็นเพราะผูร้ายงานไดอ้อกแบบการสร้าง
เอกสารประกอบการเรียนอย่างมีหลกัเกณฑ์ มีขั้นตอน  โดยได้ด าเนินการจดักิจกรรมให้นักเรียน
ได ้ปฏิบ ตั ิก ิจกรรมช่วย เหลือ ซ่ึ งกันและกันในการท างานมีความรับผ ิดชอบและยอมรับ
ความสามารถของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม  ครูเป็นเพียงผูค้อยให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกบั
สุภาพร สิงห์ทอง  (2550 :  บทคดัย่อ) ศึกษาการสร้างเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชางานเกษตร  
(ง 40141) เร่ืองไมด้อกไมป้ระดบั ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนท่าคนัโทวิทยาคาร 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ วชิางานเกษตร 
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(ง 40141) เร่ืองไมด้อกไมป้ระดบัส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 82.33/87.65 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไวค้ือ 80/80 และสอดคลอ้งกบับุปผาพร  สุวรรณไตรย ์ 
(2549 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน  เร่ือง  การร้อยมาลยั
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนบา้นเหล่าป่าเป้ด  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร  
พบวา่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เร่ือง  การร้อยมาลยั  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ  
82.10/85.74  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้ คือ  80/80  ยงัสอดคลอ้งกบั ประสพโชค  บวัวงัโป่ง  
(2550  :  บทคดัยอ่)  ศึกษาการพฒันาเอกสารประกอบการสอนงานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยั พบวา่ เอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 83.13/83.07 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 นักเรียน มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ที่ เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน          
วิชางานประดิษฐ์ ง30223 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา  ผลจากการศึกษา  พบว่า  ความสามารถของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใช้นวตักรรมแตกต่างกบัก่อนใช้นวตักรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัใชน้วตักรรมสูงกวา่ก่อนใช้
นวตักรรม  ทั้งน้ีเน่ืองจากเอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์ ง30223  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีขั้นตอนในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน  
มีเน้ือสาระ ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  หลังจากนั้ นจะมีการทดสอบหลังเรียนเมื่อเรียนจบ
แต่ละเร่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัณชัพล  กาฬภกัดี  (2550 : บทคดัย่อ) รายงานการพฒันาและผลการใช้
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า (ง40201)  ส าหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยั พบวา่ เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนมี ค่าเฉล่ียของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรม
ประมวลผลค า ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัใชเ้อกสารประกอบการเรียนสูงกวา่ก่อนใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
และสอดคล้องกบับุปผาพร  สุวรรณไตรย ์ (2549 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  เร่ือง  การร้อยมาลยัของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียน
บา้นเหล่าป่าเป้ด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร  พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  พบว่า  ค่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยค่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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ยงัพบวา่ ประสพโชค  บวัวงัโป่ง  (2550  :  บทคดัยอ่)  ศึกษาการพฒันาเอกสารประกอบการสอนงานช่าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยั พบว่า 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และพบวา่ 
ลอเรย ์ (Lawrey.  2001 : 187 - A)  ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้ ดา้นประวติัศาสตร์ของนกัเรียน ในระดบั  1 - 3  
จ านวน  87 คน  ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนมี
คะแนนการทดสอบหลงัการใชเ้อกสารประกอบการเรียนมากกวา่คะแนนก่อนเรียน  ไดค้ะแนนเฉล่ีย
ถึงร้อยละ  89.50%  นั้นคือ เอกสารประกอบการเรียนน้ี  จึงเป็นเคร่ืองช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
 3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน        
วิชางานประดิษฐ์  ง30223 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  
มีค่าเฉล่ียระดับมากท่ีสุด เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจเก่ียวกับเอกสารประกอบการเรียนน้ีเป็น
นวตักรรมที่ท าให้นักเรียนตรวจและทราบผลในทนัที รู้จกัขอ้บกพร่องของตนเอง ท าให้เขา้ใจ
เน้ือหาให้ความรู้ความเขา้ใจ  และมีความสุขกบัการเรียน ซ่ึงน าไปสู่ความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ย
เอกสารประกอบการเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัณัชพล  กาฬภกัดี  (2550 : บทคดัยอ่) รายงานการพฒันา
และผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า  (ง 40201)  
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยั พบว่า เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้
โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ท่ีผูศึ้กษา
พฒันาข้ึนนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัประสพโชค  บวัวงัโป่ง  (2550  :  บทคดัยอ่)  ศึกษาการพฒันา
เอกสารประกอบการสอนงานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยั พบวา่ เอกสารประกอบการสอน มี ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียน
โดยใชเ้อกสารประกอบการสอน พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  จากงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความพึงพอใจดงักล่าว  สรุปไดว้า่  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
ท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนและนกัเรียนเกิดความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการ
เรียนมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะในการสร้างเอกสารประกอบการเรียน   
 การจดัการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ์ ง30223 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เหมาะสมกบัแนวคิดการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ซ่ึงสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีความสมดุล   ทั้งทาง
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  กล่าวได้ว่าเอกสาร
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ประกอบการเรียน วิชางานประดิษฐ์ ง30223 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3ว ิ มีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาแบบองคร์วมได ้ จากแนวคิดและประสบการณ์
ท่ีได้ระหว่างการด าเนินงานคร้ังน้ี  สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจดั
การศึกษาจ าแนกเป็น 2 ดา้นดงัน้ี  
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 การน าเอกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223  ชั้ นม ัธยมศึกษาปีท่ี  3                
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ควรค านึงถึงปัจจยัและกระบวนการต่อไปน้ี 
  1.   ก่อนการใชเ้อกสารประกอบการเรียน  วิชางานประดิษฐ์  ง30223   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  
ครูตอ้งศึกษาและช้ีแจงจุดประสงค์   การเรียนรู้  กระบวนการใช้  และแนวปฏิบัติ กิจกรรม
ตลอดจนขอ้เสนอแนะ  และวิธีการเม่ือไม่สามารถปฏิบติักิจกรรมตามท่ีระบุไวไ้ด ้
  2.   ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ครูตอ้งให้ความเป็นกนัเองกระตุน้ให้
นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัให้มากที่สุด  เสนอแนะแนวทาง  เสริมแรง  และให้ก าลงัใจรวมทั้งการให้
โอกาส  และเวลา  ในการเรียนรู้แก่นกัเรียนอยา่งเตม็ท่ี 
  3.   ตอ้งประเมินนัก เ รียน  และแจ้งผลการปฏิบ ัติกิ จกรรมตลอดจนให้ค าแนะน า  
รวมถึงขอ้สังเกตท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนทุกคร้ัง  ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลให้นกัเรียนไดมี้การปรับปรุง
พฒันาและแกไ้ขจุดบกพร่องของตนต่อไป   
  ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา  
 1.   ควรส่งเสริมพฒันาการจดักิจกรรมในการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน     
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 2.   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนท่ีเรียน โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียนกบัส่ือการเรียนทางการศึกษาอ่ืน ๆ  เพื่อใหไ้ดข้อ้สังเกตมาปรับปรุง 
 3.   ควรพฒันาส่ือเพื่อการน ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะที่เป็นส่ือประสม                     
ใหม้ากยิง่ข้ึน 

 


