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    การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน  เร่ือง จงัหวัดราชบุรี (2) พัฒนาบทเรียนโปรแกรม
การตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80  (3) เปรียบเทยีบผลการเรียนรู เร่ืองจังหวัดราชบรีุ    
กอนและหลงัการเรียนจากบทเรยีนโปรแกรม (4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง
จังหวัดราชบุรี 
                  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 
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Sampling)   ทดลองใชในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550   ระยะเวลาที่ใช 5 สปัดาห  สปัดาหละ 2 คาบ   แบบแผน 
การวิจัย คือ One Group Pretest – Posttest Design 

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถาม 2) แบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน              
3)  บทเรียนโปรแกรมการตูน  4)  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   5)  แผนการจัดการเรียนรู  และ 6)  แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูน   

   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก   คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย (Χ )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบสมมติุฐานแบบ  t- test  dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis ) 
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ครูผูสอนและผูเชี่ยวชาญตองการใหมีการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูนที่มีเนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก มีภาษา
ที่เขาใจงาย  มีภาพประกอบ  มีการจัดการเรียนการสอนเปนรายบุคคล  โดยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ
แตกตางของบุคคล 

   2. บทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ืองจังหวัดราชบุรี ที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ  87.89  / 88.11 ซึ่งถือวามี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80 / 80  

   3. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ืองจังหวัดราชบุรี มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01   

   4. นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ืองจังหวัดราชบุรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับมาก 
ที่สุด โดยมีความคิดเห็นวา บทเรียนโปรแกรมการตูนชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนและมีความสนุกสนานตอการเรียน 
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      The purpose of this research and development design, this study  were to : 1) the 
study of  the fundamental data and needs for development of cartoon programmed  
instruction  on  Ratchaburi  Province 2) to develop and assess  the  cartoon  programmed  
instruction  met the efficiency of 80 / 80   3) compare  the  students  learning  achievement  
attained  by using   cartoon programmed  instruction  on  Ratchaburi  Province  between 
pretest and posttest scores  4) study the student s’ opinions toward the  cartoon programmed  
instruction  on  Ratchaburi  Province. 
 

                  The study  samples  were  30  pathomsuksa  three  students  studying in the first 
semester of the 2007 academic year ,Tedsabarn 3 Tedsabarnsongkroh school , Ratchaburi   
Province  which  were selected  By  Purposive  or  Judgmental Sampling .The implementation 
of the cartoon programmed instruction   was  conducted  for  five  weeks  with 2  periods a 
week  during  the  first semester  of  the 2007 academic year. The research design was one 
group pretest - posttest design.   
 

     The research  instruments  were : 1) questionnaire 2) the cartoon programmed  
instruction assessment form 3) cartoon programmed  instruction  4) pretest  posttest forms   
5) lesson  plans  6) questionnaires of  student s’ opinions  learning  cartoon  programmed  
instruction . 
      The data were analyzed by percentage (%), mean (Χ ), standard deviation  (S.D.) 
,t-test dependent and content analysis. 
 

     The results of this study revealed as the followings: 
 

     1.The study of  the fundamental  data and needs  for  development  of cartoon 
programmed  instruction on  Ratchaburi  Province indicated that : the teachers and the 
experts  wanted  the cartoon programmed  instruction to be logical sequence of contents, 
easy to understand , illustrated , individual  learning activity by encouraging the students to 
practice by themselves. 

 

     2.The efficiency of the  cartoon programmed  instruction  on  Ratchaburi  Province 
met efficient criterion of  87.89 / 88.11 which was  higher than the expected  efficient  criterion 
of  80 / 80.  

 

     3.The  student s’  learning  achievement  attained  by using   cartoon programmed  
instruction on Ratchaburi Province was significantly higher at the .01 level.That is the average 
score of  the posttest was higher  than  the pretest. 

 

     4.The student s’ opinions toward the cartoon programmed  instruction  on   
Ratchaburi  Province  were  highly positive. The cartoon programmed  instruction  made  
them  understand  the lessons more clearly and most of  the student enjoyed studying with 
the cartoon  programmed  instruction. 
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อยางสูง 
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เจริญผล   ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอการทําวิทยานิพนธใหมีความถูกตองและสมบูรณเปนอยางมาก 
     ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษา   คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) จังหวัดราชบุรี  ที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกใน
การเก็บขอมูลเปนอยางดี 
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รวมถึงอุดหนุนปจจัยและใหกําลังใจในการศึกษาตลอดมา และขอขอบคุณพี่และนองทุกคน      
เพื่อนรวมงาน   และเพื่อนรวมชั้นเรียนในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาทุกทาน
ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ แนะนําและเปนกําลังใจเสมอมา จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี  ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
             สภาพปจจุบันของสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม    ส่ิงแวดลอม    ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนเขามามีบทบาทในการดําเนินงานทุกดาน ซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต
ของคนไทย จึงจําเปนอยางยิ่งที่คนไทยตองปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นมนุษยจึงตองชวยกันพัฒนาสิ่งตาง ๆ 
เพื่อใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งการพัฒนาที่มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง 
ก็คือ การพัฒนาคน เพราะคนเปนทั้งผูกําหนดทิศทางและดําเนินการพัฒนา อีกทั้งเปนผูไดรับผล
โดยตรง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2544 : 1 - 2)  จากการพัฒนานั้น
ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ( 2545-2549) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( 2550-2554) ที่มุงเนนศักยภาพของคน และ
ยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติ เพื่อมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพของคนทุกคน ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา 
ใหมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง      มีความรู      ทักษะความสามารถ  เพื่อใหเพียบพรอมทั้งดาน
คุณธรรมและความรู  นอกจากนี้เนนทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวใหทันตอ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ กลยุทธหรือเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
พัฒนาคนก็คือ การศึกษา ดังคํากลาวที่วา การศึกษา คือการพัฒนาความสามารถ เจตคติ 
พฤติกรรมและคานิยม หรือคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพของ
สังคม ( ภิญโญ สาธร 2526 : 5)  และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ที่กําหนดจุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาไวในหมวด 1 มาตราที่ 6  กลาววา การ
จัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   และตามมาตราที่ 7 ในกระบวนการสงเสริมการเรียนรู ตองมุง
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  สงเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
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ของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย รวมทั้งในมาตรา 8 และมาตรา 9 เปด
โอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนั้นมาตราที่ 27 กลาววา ใหสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระการเรียนรูเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น  ทั้งนี้การจัดการศึกษา ควรจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา 
มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษภาษาไทยศิลปะ   วัฒนธรรม  ประเพณี    กีฬา        ภูมิปญญาไทย   ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม  รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม  
(กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ 2544 :4) โดยมุงใหนักเรียนรูจักทองถิ่น เกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน ใหนักเรียนไดประสบการณตรงเกี่ยวกับชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ และ
สังคมของทองถิ่นแลวจะตองนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นมาใชในการจัดการเรียนการสอนดวย  (กรมวิชาการ 2536 :9, อางถึง
ใน ชาญณรงค  ศิริอําพันธกุล 2544 : 2) และคูมือการจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ไดเปดโอกาสใหทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษา
มากขึ้น กลาวคือ โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
สามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการเรียนการสอน ซึ่งคาดวาจะทําใหนักเรียนรูจักทองถิ่นของ
ตนเอง แลวเกิดความภูมิใจ เกิดความรักและความผูกพันกับทองถิ่น  (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ 2542 : 12, อางถึงใน  อรพิณ เสียงหวาน 2543 : 2 ) ซึ่งในกลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เปนกลุมสาระที่มีการเรียนการสอนที่ใหความรูแกนักเรียน
ในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชนในลักษณะของการบูรณาการ ซึ่งกลุม
สาระนี้เปนกลุมสาระพื้นฐานที่นักเรียนตองเร่ิมเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยในชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3) ไดกําหนด
คุณภาพของนักเรียนเมื่อเรียนจบปสุดทายของชวงชั้นไวดังนี้  ( กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 8) 
                1. ไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและผูที่อยูรอบขาง ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิ่นที่อยู
อาศัยและเชื่อมโยงประสบการณไปสูโลกกวาง 

    2. ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ และมีขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาใหเปน
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเปน
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยูรวมกันและการทํางานกับผูอ่ืน มีสวนรวมในกิจกรรมของ
หองเรียน และไดฝกหัดการตัดสินใจ 
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                3.ไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง   ครอบครัว  โรงเรียน   และชุมชน    ในลกัษณะ
การบูรณาการผูเรียนไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบันและอดีต มีความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ได
ขอคิดเกี่ยวกับรายรับรายจายของครอบครัว 
                4.ไดรับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาทีพ่ลเมือง 
เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพื่อเปนพืน้ฐานในการทาํความเขาใจในขั้นสงูตอไป 
                จากทั้ง 4 ขอ จะเห็นไดวาคุณภาพของนักเรียนที่มุงหวังใหเกิดขึ้นในขอที่ 3 นอกจาก
จะใหนักเรียนไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนแลว ยังเนนใหศึกษา
เกี่ยวกับชุมชน ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ใกลตัวนักเรียนมาก  และในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมมี เนื้อหาที่สอดคลองกับทองถิ่นและชุมชน  ระบุไว ในสาระที่  4  
ประวัติศาสตร  มาตรฐานการเรียนรู   ส 4.3  มุงสรางความเขาใจความเปนมาของชาติไทย   
วัฒนธรรม         ภูมิปญญาไทย มีความภาคภูมิใจและธํารงความเปนไทย   และสาระที่ 5 
ภูมิศาสตร  มาตรฐานการเรียนรู ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมและมีจิตสํานึก อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  หนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ือง จังหวัดราชบุรี  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เทศบาล3 (เทศบาลสงเคราะห) จังหวัดราชบุรี นักเรียนตองเรียนรูเร่ืองสภาพทั่วไปของชุมชนใน
จังหวัดราชบุรี การดําเนินชีวิตของคนในชุมชน เศรษฐกิจของชุมชน และสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ
ในชุมชน และผูวิจัยเห็นวาจังหวัดราชบุรี เปนจังหวัดหนึ่งที่นาสนใจในภูมิภาคตะวันตก จาก
การศึกษาและขุดคนของนักประวัติศาสตร นักโบราณคดี พบวา ดินแดนแถบลุมแมน้ําแมกลอง
แหงนี้ เปนถิ่นฐานที่อยูอาศัยของคนหลายยุคหลายสมัยและมีความเจริญรุงเรืองมาตั้งแตอดีต 
เราพบหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายที่ขุดพบ อาทิเชน ขวานหิน ลูกปด 
เครื่องปนดินเผา ทําใหไดเชื่อวามีผูคนตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณนี้ตั้งแตยุคหินกลาง อายุประมาณ 
10,000 ปมาแลว (เทศบาลเมืองราชบุรี 2548 : 30) 
                จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา จุดหมายของการจัดการศึกษาในปจจุบัน มุงเนน
ใหนักเรียนเปนผูมีสรรถภาพทางการเรียน กลาวคือ พัฒนาทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย 
และทักษะทางสังคม เพื่อที่เด็กจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนเปนผูที่มีสมรรถภาพในทุกดาน   จึงควรไดรับการ
สงเสริมใหมากขึ้น แตในสภาพการเรียนการสอนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตในปจจุบัน
จะเนนพัฒนาความรู ความจําของนักเรียนมากที่สุด จึงทําใหเกิดปญหาดานการจัดการเรียนการ
สอนขึ้น ซึ่งในการจัดการศึกษา ครูควรใหความสนใจในวิธีการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  
ครูจึงมีบทบาทสําคัญในการชวยใหนักเรียนคิดเปน   ครูควรปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดการเรียน
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การสอนโดยเลือกใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา    (กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ 
ศูนยพัฒนาหลักสูตร 2538 : 108)   และเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา เปนกลุมวิชาที่วาดวยความรู
ตาง ๆ ในการดํารงชีวิตของสังคมมนุษยทั้งดานสุขภาพอนามัย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ส่ิงแวดลอม การเมืองการปกครอง พุทธศาสนา หลักธรรมคําสอน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซึ่งความรูตาง ๆ เหลานี้จะเปนสวนชวยแกปญหาของชีวิตและสังคม เพื่อใหคนมีความ
เปนอยูและการดํารงชีวิตที่ดี (กรมวิชาการ 2534 : 6) 
                การจัดการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุงให
ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชน และทองถิ่น ของตน ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ใกลตัวผูเรียน ชวยให
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันและดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 5, อางถึงใน หทัยรัตน อันดี 2544 : 2) ที่
กลาวไววา  การจัดการศึกษาไมสามารถแปลกแยกไปจากทองถิ่น เพราะการศึกษาจะตองนําเอา
ประเด็นในทองถิ่นนั้น ๆ มาเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในรากเหงาของตน และเนื่องจากความแตกตางของลักษณะภูมิประเทศที่มีความ
หลากหลาย สภาพความเปนอยู วัฒนธรรม ประเพณีของแตละภาคก็ไมเหมือนกันซึ่งหลักสูตร
แกนกลางไมสามารถจัดทํารายละเอียดใหตอบสนองตอสภาพความตองการของแตละทองถิ่นได 
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจนทองถิ่นและชุมชน
ปรับตัวตามไมทัน บังเกิดผลเปนปญหาของชุมชนชนบท หากไดนําเอาปญหาและความตองการ
เฉพาะของทองถิ่นและมีกระบวนการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงสําหรับแตละทองถิ่น  รวมทั้งเปด
โอกาสใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง ก็จะสามารถชวยใหแกปญหาไดมากและตรงตามความตองการของทองถิ่น  อีกทั้งยังทํา
ใหเกิดความภาคภูมิใจ  รักถิ่นฐานบานเกิดของตนและรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งที่ตองดูและรักษา
ชุมชนของตนและรูจักการใชภูมิปญญาทองถิ่นอันนําไปสูการพัฒนาดานตาง ๆ อยางแทจริง  แต
การศึกษาในปจจุบันไดแยกนักเรียนออกจากชุมชน หรือทองถิ่นของตน   เนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนทั้งหมดเปนไปตามหลักสูตรสวนกลาง ความแปลกแยกนี้รุนแรงถึงกบัทาํใหนกัเรยีน
บางคนดูถูกวิถีชีวิตชุมชน ไมยอมรับ ไมอยากศึกษา ไมมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ทองถิ่นของตน  ความแปลกแยกดังกลาวจะทําใหเกิดชองวางระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหม    
ไมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นก็จะคอย ๆ สูญหายไป (อรพิณ เสียงหวาน 2543 : 1) นอกจากนี้ 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไมเอ้ือตอการที่จะพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะดังกลาว 
เนื่องจากระบบโรงเรียนไดสรางร้ัวกั้นตัวเองออกจากชุมชนและสังคม วิธีการจัดการเรียนการสอน
ยังมุงเนนการถายทอดเนื้อหาวิชามากกวาการเรียนรูจากสภาพที่เปนจริงและไมเนนกระบวนการ
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ที่ใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิด วิเคราะห  สังเคราะห การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 67-68, อางถึงใน ยงยุทธ 
สุวรรณนัง 2547 : 9 )  
               ดังนั้น วิธีการหนึ่งที่ใชในการจัดการศึกษา คือ การสอนของครู  บรูเนอร (Bruner)ไดให
แนวคิดดานการสอนไว มีสาระสําคัญดังนี้ คือ การสอนนั้น ตองเปนการใหนักเรียนไดเร่ิมเรียน
จากประสบการณตรงไปสูประสบการณผานภาพ การเรียนจะงายขึ้นถาเปนไปตามลําดับ จาก
ประสบการณจริงไปสูประสบการณผานสื่อที่เปนภาพเรื่อยไปถึงสัญลักษณตาง ๆ จากแนวคิด
ดังกลาว ชี้ใหเห็นวาในการถายทอดสิ่งใดก็ตามจะตองผานสื่อ ซึ่งชวยใหเกิดการถายทอด
สมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สุโชติ ดาวสุโข และสาโรจน แพงยัง 2535 : 11)  
                ผูวิจัยเห็นวา    การแกปญหาดังกลาวนี้ไดก็คือ การสรางสื่อการเรียนการสอนที่ดีมี
คุณคานาสนใจใหเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่นในเรื่องจังหวัดราชบุรี เนื้อหาวิชาดังกลาว
ยังไมมีส่ือที่พัฒนาเนื้อหารายวิชาทองถิ่นของตน และเห็นความสําคัญของการสรางสื่อการสอน 
ดังที่นักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของการสรางสื่อการสอน ฐาปนีย  ธรรมเมธา (2541 : 
42) กลาวไววา ส่ือ เปนตัวกลางที่ชวยนําและถายทอดความรูจากผูสอนหรือแหลงความรูไปยัง
นักเรียน  ทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว   
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอาภรณ ใจเที่ยง (2540 : 8) ที่กลาววา   ส่ือนั้นเปนสวนสําคัญในการ
เพิ่มพูนประสบการณของนักเรียน  ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดชัดเจนและเร็วขึ้น ตลอดจน
ชวยเราความสนใจไดดี  ทําใหเนื้อหาวิชาความรูที่สอนมีความหมายตอนักเรียน สามารถสอน
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดกวางขวางมากขึ้น    สามารถเอาชนะขีดจํากัดตาง ๆ ทาง
กายภาพได ทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ เชน การแกปญหาเปนเครื่องมือ
สําหรับครูในการวินิจฉัยผลการเรียนและชวยในการสอนซอมเสริม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของชัยยงค  พรหมวงศ (2528 : 23-26) ที่กลาววา ส่ือ
การสอนนับวามีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะชวยกระตุนใหเด็กสนใจในสิ่งที่เรียน ชวยใหเด็กได
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ไดรับประสบการณที่เปนรูปธรรม    เปนตัวแบบสําหรับการ
เรียนรูที่เปนกระบวนการ  ทําใหเกิดบรรยากาศของความเปนกันเอง  สรางสภาพการณที่เปด
กวางตอการเรียนรูของนักเรียน  และสื่อการสอนยังใชประโยชนไดกับทั้งนักเรียนและผูสอน  โดย
กับนักเรียน ส่ือการสอนจะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่ยุงยากไดซับซอนไดงายขึ้น  
กระตุนความสนใจใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย และชวยให
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  และยังชวยแกปญหาเรื่องราวความ
แตกตางระหวางบุคคลดวย   และกิดานันท มลิทอง (2540 : 98 )  กลาววา ในบรรดาสื่อการเรยีน
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หลายอยางนั้น      บทเรียนโปรแกรมการตูน  นับเปนสื่อการเรียนที่ดีมากชนิดหนึ่ง ที่รวบรวม
ภาพการตูนเปนชุด ๆ เพื่อแสดงเรื่องราวที่ตองการ มีเนื้อหาตอเนื่องกันเปนลําดับ  โดยมีคํา
บรรยายสั้น ๆ เพื่อขยายใหนักเรียนเขาใจงาย ประกอบกับคุณสมบัติของการตูน คือ สนุกไมเบื่อ 
จึงสงผลใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่สนใจการเรียนมากยิ่งขึ้นดวย ทําใหกิจกรรมการเรียน
การสอนมีความนาสนใจ และดังที่ ลารริค (Larrick 1975 :137, อางถึงใน วาสนา ชาวหา 2533 
:75) ไดศึกษาถึงความสนใจในการอานของเด็กที่เปนกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 8-10 ป พบวา
เด็กในวัยนี้สนใจในการอานหนังสือการตูนมากถึงรอยละ 90 ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ (2544 
: 3,  อางถึงใน กนกกาญจน หวังรวมกลาง 2547 : 3) พบวา หนังสือที่นักเรียนวัยนี้ชอบอานมาก
ที่สุด คือ หนังสือการตูน นักเรียนประถมศึกษาชอบอานรอยละ 96.48 และจากการสํารวจ
รสนิยมในการอานของเด็กและเยาวชนพบวา เด็กในระดับประถมศึกษาชอบอานหนังสือการตูน
มากที่สุด  สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 3) ไดสํารวจความคิดเห็นของเยาวชนวัย 
7-17 ป จํานวน 500 คน พบวา เด็กไทยสวนใหญเกือบคร่ึงนิยมอานหนังสือการตูน   ดังนั้น หาก
นําภาพการตูนมาเปนสื่อในการถายทอดเนื้อหาสําหรับเด็กจะชวยกระตุนความสนใจในการอาน
ของเด็กไดดีข้ึน และมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูตองจัดหาหรือสรางสื่อประกอบการเรียนการสอน 
ใชแสดงแทนของจริง  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในบทเรียนนั้น ๆ ส่ือการสอนประเภทหนึ่งที่
ผูสอนสามารถจัดสรางขึ้นเพื่อแสดงแทนของจริงไดก็คือ  การตูน  (กิตติคุณ รุงเรือง 2544 : 38)  
ดังนั้น การสรางสื่อ จึงมีความจําเปนที่ตองนําภาพการตูนมาใชประกอบการเรียนการสอนเพื่อให
การเรียนการสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้น  และในการพิจารณาเลือกสื่อการเรียนการสอน ผูวิจัยเห็น
วา ส่ือการสอนประเภทบทเรียนโปรแกรมการตูนควรเปนสื่อที่เพื่อใชในการประกอบการเรียน
เนื้อหา   เร่ือง  จังหวัดราชบุรี  และจากการที่ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของ          กิดานันท มลิทอง 
(2536 : 170) กลาววา ส่ือบทเรียนโปรแกรมการตูนเปนสิ่งพิมพที่พัฒนาไดงาย ราคาถูก ผูเรียน
สามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง  สามารถใชเปนสื่ออางอิงหรือทบทวนได เปนสื่อที่ผลิตไดเปน
จํานวนมาก ประการสําคัญคือส่ือประเภทนี้ นักเรียนในชวงวัย 8-11 ขวบ สนใจเพราะชวยทําให
เกิดการเรียนรูไดงาย เด็กวัยนี้อานหนังสือไดคลองมากขึ้น และบทเรียนการตูนสามารถสื่อ
ความหมายดวยภาพไดพอ ๆ กับการอานจากตัวอักษรโดยตรง ขณะอานยังมีความเพลิดเพลิน
ไปกับภาพดวย  และมีผูกลาววา การตูนเปนสื่อกลางในการถายทอดเรื่องราวความรู  จากผูเขียน
ไปสูผูอานไดดี โดยเฉพาะการตูนที่เขียนใหตรงกับจุดประสงคของการเรียน จะชวยใหเขาใจไดดี 
ดังเชน  นิพนธ  คุณารักษ ( 2534 : 16)  และกิตติคุณ รุงเรือง (2544 : 38)   กลาวถึงประโยชน
ของการตูนไปในทํานองเดียวกันวา การตูนเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนมาก นักเรยีนชัน้
ประถมและมัธยมจํานวนมากมีความตองการและหลงใหลการตูน       ซึ่งสอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของนักจิตวิทยาที่พบวา เด็ก ๆ จะชอบภาพลายเสน ลักษณะสัญลักษณมากกวาภาพ
ที่เหมือนจริงที่ซับซอน ดังนั้นเด็กจึงรับรูภาพการตูนไดดี  นอกจากนี้กิตติคุณ รุงเรือง (2544 : 39) 
กลาววา การตูนจัดเปนทักษะอยางหนึ่งที่สามารถนํามาใชเสนอในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาไดดี 
เพราะเราความสนใจไดดี ธรรมชาติของนักเรียนชอบอานการตูนอยูแลว  เพราะฉะนั้น นักเรียน
จะสนใจการตูน เมื่อนําใชในการประกอบการเรียนการสอน  นักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดโดย
ไมตองอานมาก  เพียงแตอานขอความที่บรรยายเล็กนอยก็สามารถเขาใจไดและราคาถูก เกิด
แนวคิดสรางสรรคที่ดี   การตูนถาเสนอแนวคิดสรางสรรคแลว นักเรียนจะเลียนแบบและนําสิ่งที่
ไดจากการตูนมาสรางสรรคแนวคิดของตนเองเชิงสรางสรรคได กอใหเกิดความจําไดงายและได
นาน ซึ่งในปจจุบันเรามักพบการตูนอยูตามสื่อตาง ๆ  เชน โทรทัศน  หนังสือพิมพ  หนังสืออาน
เลนตลอดจนสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา    ทําใหเกิดความคุนเคยกับภาพการตูน และนักเรียนใน
วัยเด็กชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็เปนวัยที่ชอบการตูนเปนสวนใหญ      นอกจากการตูน
จะชวยกระตุนความสนใจของนักเรียนแลว ตัวการตูนยังใชอธิบายเรื่องราว ใชเปนกิจกรรมของ
นักเรียน   ชวยใหนักเรียนไดคลายเครียด     นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของวิวรรธน  
จันทรเทพย (2540 : 414) และสันตธวัช ศรีคําแท (2545 : 58) ที่กลาวเกี่ยวกับการตูนวา   
การตูนมีประโยชนตอการเรียนการสอนอยางมาก เปนทั้งสิ่งเรากระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู ไม
เบื่อหนาย ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียน ชวยสรางบรรยากาศในการเรยีน นกัเรยีน
เรียนรูดวยความสนุกสนาน  มีความคงทนในการจดจําและปลูกฝงจินตนาการใหกวางไกลอีก
ดวย 
                ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน และพบวา การเรียน
การสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน เปนสื่อที่จะทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน  
สนุกสนานเพลิดเพลิน และกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของประดับ  ปาลวัฒน (2547 : บทคัดยอ) ที่กลาววา หลังจากที่ใชบทเรียนโปรแกรม
การตูน นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู โดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน ประกอบอยูใน
ระดับมาก นักเรียนมีความกระตือรือรน และมีความสุขในการเรียน มีงานวิจัยที่นํามาสนับสนุน
ถึงขอดีของการตูนที่ใชประกอบการสอน  ไดแก กนกกาญจน  หวังรวมกลาง (2547 : บทคัดยอ)  
พบวา แผนการจัดการเรียนรู กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง
การเมืองการปกครอง โดยใชบทเรียนการตูน สําหรับนักเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 75.10/80.33 
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูดวยแผนการเรียนรูอยู
ในระดับมาก  เจือจันทร กัลยา (2533 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และความสนใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใช
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บทเรียนสําเร็จรูป ประกอบภาพการตูน   กลุมตัวอยางที่ใชทดลองเปนนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที่
1  โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม อําเภอดอกคําใต   จังหวัดพะเยา  ภาคเรียนที่1   ปการศึกษา 
2533 จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ 45 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย  ผลการศึกษาพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสนใจในวิชาคณิตศาสตรของกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ศิวพร มลิลา (2535: บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัย เร่ือง การสรางและทดลองใช หนังสือภาพการตูนประกอบบทเรียน เร่ือง การอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวปา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการทดลองปรากฏวา นักเรียนที่อาน
หนังสือภาพการตูน มีความรูเพิ่มข้ึนมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สําหรับความพึงพอใจของครู และนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการจัดรูปเลม การจัดภาพ เนื้อหา
และภาษาที่ใชอยูในเกณฑดีและดีมาก ซึ่งหนังสือภาพการตูนที่สรางขึ้นนี้จึงนาจะนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรสัตวปาได  จารุพรรณ อินทุรัตน (2540 : 
บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาการสรางบทเรียนโปรแกรมโดยใชภาพการตูน  เร่ืองโรคเอดส สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมโดยใช
ภาพการตูน เร่ืองโรคเอดส     เปนตามเกณฑ 80 / 80   สวนการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน สูงกวาคะแนนจากการทดสอบกอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเสงี่ยม  แสนสุด ( 2545 : 45) ไดศึกษา เร่ือง การ
สรางบทเรียนโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เร่ือง ประวัติศาสตรสมัยอยุธยา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการศึกษาพบวา การสรางบทเรียนโปรแกรมเพื่อการสอนวิชา สังคมศึกษา 
ประเทศของเรา 3  เร่ือง ประวัติศาสตรสมัยอยุธยา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ตาม
กระบวนการสรางอยางเปนระบบ    ไดคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.67  และคาประสิทธิภาพของ
บทเรียนโปรแกรมเทากับ 87.27/82.51 บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
                จากการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา   การใชบทเรียนโปรแกรมการตูนเขามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น   สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีแนวโนมสูงขึ้น    
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการใชบทเรียนโปรแกรมการตูนและสนใจที่จะสรางบทเรียน
โปรแกรมการตูนขึ้นมาใหม เร่ือง จังหวัดราชบุรี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง สนองความ
ตองการของแตละบุคคล   จนเกิดความรูสึกผูกพันและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน และเปนการ
อนุรักษเร่ืองราวในทองถิ่นใหคงอยูตอไป 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
                การศึกษาคนควา เร่ือง การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ผูวิจัยไดพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน โดยทําการศึกษาคนควาแนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ  
เพื่อเปนแนวทางในการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรีมี 6 ข้ัน ดังนี้     
1. คํานํา  2. คําชี้แจง  3.  คําแนะนํา  4.จุดประสงคการเรียนรู  5.เรียนจากบทเรียนโปรแกรม
การตูน  6. แบบทดสอบหลังเรียน 
 
                จากแนวคิดและผลการวิจยั   ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจยั  ดังแผนภูมิที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วัตถุประสงคของการวิจยั 
             1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน 
เร่ือง จังหวัดราชบุรี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี 
                2. เพื่อพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี   ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
                3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง จังหวัดราชบุรี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน 

 

การสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน 
เร่ือง จังหวัดราชบุรี ม ี  6  ข้ัน  ดงันี ้
   1. คํานํา 
   2. คําชี้แจง  
   3. คําแนะนาํ 
   4. จุดประสงคการเรียนรู 
   5. เรียนจากบทเรียนโปรแกรมการตูน 
   6. แบบทดสอบหลังเรียน 

 

-  ผลการเรียนรูของนักเรียน เร่ือง 
 จังหวัดราชบรีุ  โดยใชบทเรยีน   
 โปรแกรมการตูน 
 
-  ความคิดเหน็ของนกัเรียน 
 ที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูน 
 เร่ือง จงัหวัดราชบุรี 
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                4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัด
ราชบุรี  
 
ขอคําถามของการวิจัย 
             1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม
การตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ราชบุรี เปนอยางไร 
                2. บทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี    สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 
                3. ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการเรียนจาก
บทเรียนโปรแกรมการตูน  เร่ือง  จังหวัดราชบุรี  แตกตางกันหรือไม 
                4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูน   เร่ือง   จังหวัดราชบุรี 
อยูในระดับใด 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
             1. บทเรียนโปรแกรมการตูนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
                2. ผลการเรียนรู เร่ือง จังหวัดราชบุรี หลังเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูนสูงกวา
กอนเรียน 
                3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูนอยูในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
     1. ประชากรที่ใชในการวิจัย   ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวนทั้งสิ้น 400  
คน  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จํานวน 5 โรงเรียน 
                2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียน
เทศบาล 3  (เทศบาลสงเคราะห)  จํานวน  1  หองเรียน  จํานวน 30 คน  ไดจากการเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive  Sampling) 
                3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

            3.1 ตัวแปรตน  ไดแก   การเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัด
ราชบุรี  
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             3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก   
                   3.2.1 ผลการเรียนรูที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน  เร่ือง จังหวัด 

ราชบุรี 
                   3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูน  

 

               4.เนื้อหา  เนื้อหาที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู
ในอําเภอสําคัญของจังหวัดราชบุรี  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  สาระ
การเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชั้นป.1-ป.3) สาระที่ 4 
ประวัติศาสตร (ส4.3) และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร (ส5.2) หนวยการเรียนรูที่ 6  เร่ือง  จังหวัดราชบุรี  
และจัดทําใหสอดคลองกับหลักสูตรทองถิ่น  ซึ่งนํามาวิเคราะหเนื้อหา  เพื่อสรางเปนบทเรียน
โปรแกรมการตูน จํานวน  3  เร่ือง   ดังนี้ 
                   เร่ืองที่ 1 รูจักจังหวัดของเรา 
                   เร่ืองที่ 2 วิถีชีวิตความเปนอยู 
                   เร่ืองที่ 3 ของดี สถานที่ทองเที่ยว 

 

                5.ระยะเวลาในการใชหลักสูตร  ระยะเวลาในการทดลองใช เร่ือง จังหวัดราชบุรี  
สําหรับ  นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่3   โรงเรียนสงักัดเทศบาลเมืองราชบุรี ในภาคเรียนที ่1  ป
การศึกษา 2550   โดยใชเวลาในการทดลอง   5 สัปดาห สัปดาหละ 2 วนั    วันละ1 คาบ   คาบ
ละ 1 ชั่วโมง   รวมระยะเวลา 10 คาบ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
                1.บทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพที่ผูวิจัยสราง
ข้ึน  โดยมีลักษณะเนื้อหาการนําเสนอสาระความรูดานชุมชนในจังหวัดราชบุรีใหแกผูเรียน เสนอ
ความรูเปนบทบรรยายและมีภาพการตูนประกอบ ความสําคัญของเรื่องที่สอนโดยเรียงจากงาย
ไปหายาก  จัดเนื้อหาออกเปนสวน ๆ ที่เรียกวา กรอบ หรือ เฟรม ประกอบดวย เนื้อหา ตัวอยาง  
แบบฝกหัด   ใหนักเรียนศึกษาบทเรียนไปทีละนอยสามารถตรวจคําตอบไดดวยตนเอง จากคํา
เฉลยที่อยูในกรอบถัดไป  โดยมีลักษณะการนําเสนอแบบเสนตรง 
                2. การตูน  หมายถึง  ภาพวาด หรือ ภาพเขียน  ลายเสน  ใชแสดงแทนภาพคน สัตว
และส่ิงของที่เปนตัวดําเนินเรื่องในบทเรียนโปรแกรม  
       3. จังหวัดราชบุรี  หมายถึง  จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตก ที่มีภูมิประเทศหลากหลาย 
จากพื้นที่ราบต่ํา ลุมแมน้ําแมกลองสูเทือกเขาตะนาวศรี จรดชายแดนไทย พมา 
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                4. นักเรียน หมายถึง   ผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียน
เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) จังหวัดราชบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  
                5. ผลการเรียนรู  หมายถึง  คะแนนดานความรู ความจํา ความเขาใจในสิ่งที่นักเรียน
ไดเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองราวในทองถิ่นตน  ในการวิจัยครั้งนี้วัดโดยการใชแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู  
                6. ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม  หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนที่คาดหวัง
จากการวิจัย ซึ่งเมื่อผูเรียนศึกษาแลวสามารถตอบคําถามในแบบฝกหัดของบทเรียน และใน
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนไดคะแนนตามเกณฑ 80 / 80   มีความหมายดังนี้ 
                     80  ตัวแรก   หมายถึง   คาเฉลี่ยรอยละ 80  ของคะแนนระหวางเรียนที่นักเรียน
ทําไดถูกตองจากการทําแบบฝกหัดทั้งหมด 
                     80  ตัวหลัง   หมายถึง   คาเฉลี่ยรอยละ 80  ของคะแนนที่นักเรียนทําไดถูกตอง 
ในแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน 
                7. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ระดับความรูสึกนึกคิดของผูเรียนที่มีตอการใช
บทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี หลังจากเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
                การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน  เร่ืองจังหวัดราชบุรี สําหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 3  โรงเรียนสงักัดเทศบาลเมืองราชบุรี ในการศึกษาครัง้นี ้  ผูวิจัยได
ศึกษาเกีย่วกับแนวคิด ทฤษฎีและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพทุธศกัราช 2544  เกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชวงชัน้ที ่1  ชั้น  ป.1- ป.3  โดยแบงเนื้อหาออกเปน 7 สวน ไดดังนี ้
 

                1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) 
    2. หลักการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 

     3. ส่ือการสอน 
    4. บทเรียนโปรแกรม 

     5. การตูน 
    6. ภูมหิลังของจังหวัดราชบุรี 
    7. งานวิจัยที่เกีย่วของ  
 

    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู 
รายป รายภาคและสาระการเรียนรูของแตละชวงชั้น สถานศึกษาจะตองกําหนดโครงสรางที่เปน
สาระการเรียนรู จํานวนเวลาไวอยางกวาง ๆ มาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพผูเรียนเมื่อจบ 
12 ป ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น  ควรจะมีการนําเอาหลักสูตรแมบทมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
สภาพชีวิตความเปนอยูในชุมชน  สาระการเรียนจะสอดคลองสัมพันธกับทองถิ่นใหมากขึ้น โดย
ใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ  ซึ่งอาจดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ตาง ๆ ไดแก โรงเรียน  กลุมโรงเรียน อําเภอ จังหวัด เขตการศึกษา เปนตน เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
ไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเอง ของทองถิ่นในดานตาง ๆ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
สามารถนําความรูและประสบการณไปใชในชีวิตประจําวันได และยังชวยปลูกฝงใหเกิดความรัก 
ความผูกพันในทองถิ่น (วิชัย วงษใหญ 2523 : 3)                                                                                             
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หลักสูตรสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) 
 

     โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น โดยนํา
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 อันเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ซึ่งกําหนดเฉพาะ
มาตรฐานกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น มาจัดทําสาระรายละเอียด เพื่อเปนกรอบใน
การจัดการเรียนรูใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนองความตองการของ
ชุมชน ความถนัด ความสนใจและความสามารถของนักเรียน รวมทั้งการดําเนินการจัดการศึกษา
ที่จะพัฒนาใหนักเรียนมีความรู  ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย
สงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน  รวมถึงลําดับข้ันตอนของมวล
ประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งจะชวยใหนักเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติได 
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน สังคม และ
โลกอยางมีความสุข โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 

     โรงเรียนเทศบาล  3 ( เทศบาลสงเคราะห )  มุ งจัดการศึกษาให เปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544  มุงพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ  มุงเนนให
นักเรียนทุกคนเปนคนดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในโรงเรียน  
เปนผูที่มองกวาง   คิดไกล  ใฝดี  ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  สามารถนําเทคโนโลยีและ
ภูมิปญญาทองถิ่นมาเอื้อตอการเรียนรู โดยมีการบริหารจัดการดวยการกระจายอํานาจใหทกุฝาย
มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนําโรงเรียนไปสูความเปนเลิศในทุก 
ๆ ดาน ทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาสังคมของประเทศชาติในอนาคต 

 

ปรัชญาของโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) 

      มีวินัย    ใฝหาความรู     ใจกตัญู      สูงาน      บริการสังคม 
 

จุดเนน 

      1. นักเรียนมีความรู    ความสามารถตามมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน โดยมีทักษะ
การใชภาษา คิดวิเคราะห  และใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 
                 2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย  มีการเจริญเติบโตตามวัย 
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                3. นักเรียนมีความตระหนัก  เห็นคุณคาอนุรักษวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นและ
ส่ิงแวดลอม 
     4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขารวมในการจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียน
และดูแลตรวจสอบสม่ําเสมอ 
                5. ชุมชนเขารวมการสนับสนุน ดูแลสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ 
 

ภารกิจ 

     1. จัดใหมีการควบคุมคุณภาพของการศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและมาตรฐานของชาติ  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
     2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ โดยมุงเนนใหนักเรียนมี
ทักษะในการใชภาษา การคิดวิเคราะห และการใชเทคโนโลยี 
     3.ปลูกฝงคุณธรรม  ความเปนคนดี  มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ มีวินัยในตนเอง 
โดยเนนใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรมและสํานึกในความเปนไทย 
                4.จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความปลอดภัย รมร่ืนสะอาดและสวยงาม 
     5.จัดกิจกรรมที่สงเสริมนักเรียนตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข 
     6.สงเสริมการจัดกิจกรรมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนแหลงเรียนรู 
 

เปาหมาย 

    1.นักเรียนรอยละ 70 มีทักษะการใชภาษา การคิดวิเคราะห และสามารถใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรู 
                2.นักเรียนมีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง มีทักษะชีวิตดี รูจักปองกันตนเอง ให
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและอบายมุขสิ่งเสพติดทั้งปวง 
     3.นักเรียนเห็นคุณคาและอนุรักษวัฒนธรรมไทย  รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น 
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     4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความรวมมือ โดยเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนและชวยกํากับดูแลและตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 
     5. ชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุนชวยดูแลสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่
โดยทั่วไป 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

    1. ความมีวินัย 
     2. ใฝรูใฝเรียน 
     3. ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
     4. มีความรับผิดชอบในการทํางาน 
                โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) จัดการศึกษา
ตั้งแตระดับช้ันกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาปที่ 1-6 และระดับชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
และจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 ชวงชั้น คือ (1) ชวงชั้นที่1 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1- 3   (2) ชวงชั้นที่2 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 และ (3) ชวงชั้นที่3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  และมีสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู 
ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเปน 
8 กลุมวิชา ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ  ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

การจัดทําหนวยการเรียนรูของสถานศึกษา 

                กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   เวลา 80 
ชั่วโมง / ป   หนวยการเรียนรู  6 หนวย 
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ตารางที่ 1  การจัดทําหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 

1 เราเปนคนไทย 14 

2 รับ จายตองเรียนรู 13 

3. แบบอยางแหงความดี 10 

4. ส่ิงแวดลอมของชุมชน 19 

5. เวลาและเหตุการณ 14 

6. จังหวัดราชบุรี 10 

รวม 80 

 
สาระการเรียนรู  จังหวัดราชบุรี 
 

     การวิเคราะหหนวยการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหหนวยการเรียนรู เร่ือง จังหวัดราชบุรี 
 

หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 
6 จังหวัดราชบุรี 

 

1. รูจักจังหวัดของเรา 
2. วิถีชีวิต ความเปนอยู 
3. ของดี สถานที่ทองเที่ยว 

10 
 

4 
3 
3 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง หนวยที่ 6 เร่ืองจังหวัดราชบุรี    
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
               1.นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรี 
               2.นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชุมชนในจังหวัด
ราชบุรี 
               3.นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับชนชาติที่สําคัญในชุมชนจังหวัดราชบุรี 
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               4.นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาชีพและประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชน  
ของจังหวัดราชบุรี 
               5.นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําขวัญและสถานที่สําคัญในจังหวัดราชบุรี 
 

การวิเคราะหหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู วิเคราะหเนื้อหา สาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
              การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และผลการเรยีนรูที่คาดหวัง เพื่อการเขียนผลการเรียนรูที่คาดหวังดาน ความรู ความเขาใจใน 
เร่ือง จังหวัดราชบุรี  ดงัตารางวิเคราะหสาระการเรียนรู ดังนี ้
 

ตารางที่  3  วิเคราะหสาระการเรียนรู เร่ือง จังหวัดราชบุรี 
 

พฤติกรรมการเรียนรู (ขอ) มาตรฐาน 
การเรียนรู 

เนื้อหาสาระ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

คว
าม
รู ค

วา
มจ
ํา 

คว
าม
เขา

ใจ 

กา
รน
ําไป

ใช 

กา
รวิเ
คร
าะ
ห 

กา
รป
ระเ
มิน

คา
 

รวม
 

ส5.2  ที่ ต้ั ง  ส ภ า พ ทั่ ว ไ ป 
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดราชบุรี 

บอกที่ต้ัง สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ
ของจังหวัดราชบุรี 
 

5 1 1 - - 7 

ส4.3 ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ประวัติความเปนมา
ของชุมชนในจังหวัด
ราชบุรี 

บอกความหมายและประวัติความเปนมา
ของชุมชนในจังหวัดราชบุรี 

1 2 - 1 - 4 

ส4.3 ชนชาติ ที่ สํ า คัญ ใน
จังหวัดราชบุรี 
 

ยกตัวอยาง ช่ือและชนชาติที่ สํ า คัญใน
จังหวัดราชบุรี 

4 1 - - - 5 

ส4.3 อาชีพในชุมชน บอกอาชีพที่สําคัญของชาวราชบุรี 2 1 1 - - 4 
ส4.3 ประเพณี วัฒนธรรมใน

ชุมชน และการปฏิบัติ
ต น ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ประเพณี 

บอกและอธิบายประเพณี วัฒนธรรมใน
ชุมชน และการปฏิบัติตนในการอนุรักษ
ประเพณี 

1 - 1 - 1 3 

ส4.3 คําขวัญจังหวัดราชบุรี บอกคําขวัญจังหวัดราชบุรี 1 - - 1 - 2 
ส4.3 ส ถ า น ที่ ท อ ง เ ที่ ย ว

สําคัญ  และของดีใน
จังหวัดราชบุรี 

บอกและอธิบายสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 
และของดีในจังหวัดราชบุรี 

3 1 1 - - 5 

รวม 17 6 4 2 1 30 
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วิชาสังคมศกึษา 
 
                วารี  ถิระจิตร (2534 :1)  ไดกลาวถึง   แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษา แตเดิมมีจุดประสงคเพื่อถายทอด ความรู ความคิดตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมใหแก
ผูเรียน แตเมื่อแนวคิดเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาในประเทศไทยไดพัฒนาการเจริญกาวหนาขึ้น 
เพราะไดรับอิทธิพลจากทางดานตะวันตก จุดประสงคของวิชาสังคมศึกษา เปนการพัฒนา
การศึกษา เพื่อเนนความเปนพลเมืองดีของสังคม ประเทศชาติ และโลก โดยการเตรียมเยาวชน
ใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางดานความรู ความคิด และเจตคติ ตลอดจนทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี 
 
 

ความหมายของวิชาสังคมศึกษา    
                ความหมายของวิชาสังคมศึกษาที่นักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายไวดังนี้ 

    วารี  ถิระจิตร (2534 : 2)  กลาววา   วิชาสังคมศึกษา  เปนวิชาที่สอนและเนนในเรื่อง
พฤติกรรมของคน ส่ิงแวดลอม โดยเนื้อหาที่สอนจะประกอบไปดวย  โลก  ประเทศ ประชากร 
สภาพแวดลอม ทั้งทางตรงและทางออม 
     บุญนาค ตีวกุล (2532 : 2) กลาววาวิชาสังคมศึกษาคือ วิชาที่มุงพัฒนาบุคคลใหเปน
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเปนเบื้องแรก เปนวิชาที่ศึกษาความสัมพันธและปฏิสัมพันธของ
มนุษยในขอบพื้นที่และวัฒนธรรมที่เลือกไว โดยศึกษาทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต ชวยพัฒนา 
ความสามารถทางสติปญญา สังคมและบุคลิกภาพของนักเรียน เพื่อใหมีศักยภาพในการเขามี
สวนรวมกิจกรรมตางๆได 

    เยาวภา  ประคองศิลป  (2538 : 26)  กลาววาวิชาสังคมศึกษาเปนการนําเอาเนื้อหา
จากสาขาวิชาตาง ๆ ในสาขาสังคมศาสตรมาปรับใหเหมาะสมสําหรับผูเรียนทุกระดับ ลักษณะ
ของวิชาสังคมศึกษาจึงเปนการรวบรวมหลายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวพันกันระหวางมนุษยกับมนุษย
และมนุษยกับส่ิงแวดลอม 
     เผด็จ กุลประดิษฐ (2540 : 7) ใหความหมายวา วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาที่เกี่ยวของ
กับความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม การอยูรวมกันของกลุมชน ตลอดจนการปรับตัว
ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
     แม็กเลนคอน (Mclendon 1965 : 67- 68,  อางถึงใน ฒามรา ผลัดธุระ 2543 : 2)  
กลาววา วิชาสังคมศึกษา จะศึกษาเนื้อหาซึ่งเกี่ยวของกับมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคน อัน
เปนกลุมยอยที่มีอิทธิพลมากกวาเอกัตถบุคคล เปนวิชาที่ใหการศึกษาเพื่อชีวิตแกนักเรียนและ
ขอมูลของวิชาสังคมศึกษาจะมีอยูในทุกแขนงวิชาของหลักสูตรดวย 
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    เค็นเวิอรธี (Kenworthy 1969 :3, อางถึงใน ฒามรา  ผลัดธุระ 2543 : 2) อธิบายวา 
สังคมศึกษา เปนกลุมวิชาที่คัดเลือกมาจากวิชาสาขาสังคมศาสตร และศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อ
ชวยใหนักเรียนเขาใจมนุษย และความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมและกับมนุษยดวยกัน 
     กูด (Good 1973 : 541, อางถึงใน ฒามรา ผลัดธุระ 2543 : 2) กลาวไวใน Dictionary 
of Education  วาสังคมศึกษาเปนสวนตาง ๆ ของเนื้อหาสาระของสังคมศาสตรโดยเฉพาะ 
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร และสังคมวิทยา ซึ่งเลือกแลววาเหมาะสมแก
การศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีการพัฒนาขึ้นเปนรายวิชาตางๆ เพื่อ
การศึกษา ไมวาจะบูรณาการแลวหรือไม และตองมีเนื้อหาสาระและจุดมุงหมายที่เกี่ยวของกับ
สังคม 
     วันเพ็ญ  วรรณโกมล (2542 : 3) กลาววา วิชาสังคมศึกษา เปนวิชาที่มนุษยไดเรียนรู
และเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับส่ิงแวดลอม เพื่อพัฒนาใหเปน
พลเมืองดีมีประสิทธิภาพในการสรางสรรคสันติสุขและความมั่นคงในการดํารงชีวิตของตนเอง 
สังคมและโลก 
     สรุปไดวา วิชาสังคมศึกษา เปนวิชาที่วาดวยความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 
และมนุษยกับส่ิงแวดลอม ที่มุงใหผูเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
 

ความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา  
             วารี ถิระจิตร (2534 : 3) กลาววา  ความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา ประการหนึ่ง คือ 
การใหผูเรียนไดรูถึงปญหาของสังคมที่เกิดขึ้นในสภาพปจจุบัน เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจสภาพ
ความเปนไปที่แทจริงของสังคมนั้น ทั้งมีสวนชวยใหผูเรียนรูจักปรับตนเองใหสอดคลองกับสภาพ
สังคมที่ตนมีสวนเกี่ยวของและไดเขาใจสภาพของสังคมนั้นเปนอยางดี 
                สุชาติ  เทสันตะ (2542 :10 -11) ไดใหความสําคัญของวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนวา 
                1. เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด เจตคติ คานิยมและทักษะของพลเมือง
ดีทางสังคมที่จะขาดเสียไมได 
                2. สังคมศึกษา มีบทบาทหนาที่เบื้องตน คือ ชวยพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองที่ดี มี
เหตุผล มีความเปนมนุษย  มีความรูสึกหรือสัมผัสฉับไว สามารถตอบสนองตอสังคมรอบตนได
อยางเหมาะสม สามารถตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพในสังคมประชาธิปไตย 
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                 3. การเรียนรูทางสังคม เกิดขึ้นไดในเกือบทุกสถานการณและสถานที่ นอกเหนือจาก
การเรียนในหองเรียน วิชาสังคมศึกษามีบทบาทเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูทางสังคมในลักษณะ
เปนการเรียนรูที่เปนระบบ 
                 4.สังคมศึกษา มีบทบาทเปนแกนกลางของการสัมพันธหลักสูตรไปสูเปาหมาย เพื่อ
ความเปนพลเมืองดีและมีคุณภาพของสังคม 
                 5.สังคมศึกษามีบทบาทพัฒนาผูเรียนใหสามารถปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี โดย
การประยุกตความรู เจตคติ คานิยมและทักษะที่ไดรับในโอกาสและสถานการณตางๆอยาง
เหมาะสม 
                 จะเห็นไดวา วิชาสังคมศึกษา มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยในสงัคม ชวย
ใหผูเรียนเกิดการรูความเขาใจ  ตัดสินใจในการแกปญหา สามารถปรับตัวใหเขากับสังคม และ
อยูรวมในในสังคมไดอยางมีความสุข   
 
ขอบเขตของวิชาสังคมศึกษา 
                 วิชาสังคมศึกษา   เปนวิชาที่วาดวยความสัมพันธระหวางมนษุยกบัมนษุย และมนษุย
กับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ตลอดจนเปนวิชาที่จะชวยใหผู เ รียนรูและเขาใจสภาพการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน เพื่อจะไดนําความรูความเขาใจสภาพการณมา
เปนแนวทางในการประยุกตใชกับเหตุการณในปจจุบัน 
                 สันต  ธรรมบํารุง (2522, อางถึงใน วันเพ็ญ  วรรณโกมล 2542 : 3 ) กลาววา เนื้อหา
ของวิชาสังคมศึกษานั้น กวางขวาง ครอบคลุมถึงแขนงวิชาตาง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร และ
สาขาอื่นดวย  
      วันเพ็ญ  วรรณโกมล  (2542 : 4 - 5 )  กลาวถึงขอบขายของวิชาสังคมศึกษาวา เปน
วิชาที่กวางขวางมาก   เปนการรวมศาสตรในสาขาสังคมศาสตรตาง ๆ และศาสตรอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวของเขาดวยกันเปนสหวิทยาการและเรียบเรียงเนื้อหาเขาดวยกันอยางสัมพันธสอดคลอง
และตอเนื่องและเปนเหตุเปนผลตอกัน 

     สรุป ขอบเขตของวิชาสังคมศึกษา   เนื้อหาจะกวางขวาง     ครอบคลุมถึงแขนงวิชา
ตาง  ๆ  ในสาขาสังคมศาสตร   มนุษยศาสตร  และสาขาอื่นที่มีประโยชนตอชีวิตและมี
ความสัมพันธกับความเปนไปทางโลกในอดีต ปจจุบัน และอนาคต   
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ระบบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 
             การจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ควรเปนการจัดระบบของการเรียนการ
สอนใหมีความสัมพันธกัน เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางของการเรียนการสอนที่กําหนดไว  
     จีรวรรณ ไตรโสรัส (2547 : 7) กลาววา ระบบการเรียนการสอน (Instructional 
System)  คือ การดําเนินการจัดองคประกอบตาง ๆ ของการเรียนการสอนใหเปนระเบียบ เปน
ข้ันตอน มีการประสานสัมพันธสงเสริมกัน เพื่อชวยใหการเรียนรูของผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของ
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
                ทิศนา แขมมณี (2547 : 475) ไดกลาวถึง ระบบการเรียนการสอน (Instructional 
System) คือ องคประกอบตาง ๆ ของการเรียนการสอนที่ไดรับการจัดใหมีความสัมพันธกันและ
สงเสริมกันอยางเปนระบบ เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว    

    ระบบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  สุชาติ  เทสันตะ (2542 : 12) กลาววา ระบบ
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น  ตองมีการจัดการเรียนการสอนเปน
กระบวนการ และสามารถนําไปปฏิบัติเปนขั้นตอน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่ง
ประกอบดวย ตัวปอน (Input) ซึ่งเปนสวนประกอบของระบบดําเนินการ (Process) ซึ่งเปนการ
นําเอาสวนประกอบมาปฏิสัมพันธตอกันและผลผลิต (Output)  ดังที่ไดกลาวมานั้น สามารถ
แสดงไดตามแผนภูมิดังนี้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2  แผนภูมิแสดงองคประกอบเบื้องตนของระบบการเรียนการสอน 
ที่มา : สุชาติ  เทสันตะ, “การสรางบทเรียนการตูน เร่ือง วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  สําหรับ
นัก เ รียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1”(วิทยานิพนธป ริญญามหาบัณฑิต  สาขาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2542), 12. 
 

                การกําหนดขั้นตอนไว 3 ข้ันตอน  อาจจะไมสมบูรณ  เพราะไมมีส่ิงประเมินผลการ
ทํางานอีกประการหนึ่ง ไมมีสวนใดใหขอมูลที่ควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตองมีองคประกอบดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

    

ตัวปอน กระบวนการดาํเนนิงาน ผลผลิต 
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แผนภูมิที่ 3  แผนภูมิแสดงองคประกอบระบบการเรียนการสอนที่สมบูรณ  
ที่มา : สุชาติ  เทสันตะ, “การสรางบทเรียนการตูน เร่ือง วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1” (วิทยานิพนธป ริญญามหาบัณฑิต  สาขาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2542), 13. 
 
 

     1.ตัวปอน หรือ ปจจัยนําเขาระบบ (Input)  คือ สวนประกอบตางๆที่นําเขาสู
กระบวนการไดแก 
              1.1 ผูสอน หรือ ตัวครู เปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอน
บรรลุผลตามวัตถุประสงคในดานความรู ความสามารถ 
              1.2 ผูเรียน โดยให ผูเรียนบรรลุตามคุณลักษณะดังนี้ ความถนัด ความรูพื้นฐาน
เดิม ความพรอม ความสนใจและความพากเพียรในการเรียน ทักษะในการรูความสามารถเขาใจ
ในสิ่งที่เรียน 
              1.3 หลักสูตร  เปนองคประกอบหลัก  ประกอบไปดวยพื้นฐาน 4 ประการ คือ 
วัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระที่เรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินผล 
              1.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ิงแวดลอมในการเรียน เชน  หองเรียน หรือ 
สถานที่ โตะ เกาอี้ แสงสวาง อุณหภูมิ กระดานดํา 
 
 
 

2.กระบวนการ 3.ผลผลิต 1.ตัวปอน 

5.ขอมูลยอนกลับ 

4.การควบคุม 
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      2. กระบวนการ คือ การดําเนินการสอน (Process) ซึ่งเปนการนําเอาตัวปอน ซึ่งเปน
วัตถุดิบในระบบมาดําเนินการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ไดแก 
           2.1 การตรวจสอบและเสริมพื้นฐาน     อาจทําไดโดยการซักถามใหผูเรียนคิด
ตอบคําถามที่ใชถามจะเปนเรื่องที่เปนพื้นฐานสําคัญ 
           2.2 การสรางความพรอมในการเรียน  เชน  การใชคําถาม   ใชส่ือการเรียนการ
สอนยกเรื่องที่เกี่ยวของมาเลานําเขาสูบทเรียน 
           2.3 การใชเทคนิคการสอนตาง ๆ   เมื่อผูเรียนมีความพรอมแลวก็จะทําการสอน
โดยใชเทคนิควิธีการและกิจกรรมตาง ๆ  
           2.4 การใชกิจกรรมเสริม  วิธีการสอนแตละวิธี หรือ รูปแบบการสอนแตละรูปแบบ
จะมีกิจกรรมตาง ๆ กันไป เชน การใหทําแบบฝกหัด การเสริมแรง การใชคําถาม การทบทวนสรุป 
      3. ผลผลิต ( Output)  คือ  ผลที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งเปนเปาหมายปลายทางของ
กระบวนการเรียนการสอนผลผลิตที่ตองการ  คือ  การเปลี่ยนแปลงผูเรียนไปในทางที่พึงประสงค  
เปนการพัฒนาไปในดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
      4.การควบคุม (Control) การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ 
      5.ขอมูลยอนกลับ หรือ การติดตามประเมินผลและปรับปรุง (Feedback) เพื่อใหการ
เรียนการสอนบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ  ผูสอนตองพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ทั้งหมดใน
ระบบ  โดยพิจารณาขอบกพรองในสวนที่จะตองแกไขปรับปรุง 
      จากองคประกอบของระบบการเรียนการสอนที่กลาวมาขางตน   สรุปไดวา ระบบการ
เรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ตองประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
แผนภูมิที่ 4  แผนภูมิแสดงการสรุปองคประกอบกระบวนการเรียนการสอน     
      

ผูวิจัย 
นักเรียน 
บรรยากาศในการเรียน 

การเรียนการสอน 
โดยใชบทเรียนการตูน 

   

ผลการเรียนรู 

      การติดตามและประเมินผล

การควบคุม 
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      สรุปไดวา ระบบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา   เปนกระบวนการที่สามารถนําไป
ปฏิบัติเปนขั้นตอน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ประกอบดวย ตัวปอน (Input) 
กระบวนการ  (Process)  ผลผลิต  (Output)  การควบคุม (Control) และการติดตามและ
ประเมินผล (Feedback) เพื่อปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติม เพื่อทําใหระบบการเรียนการสอน
บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 
การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
    บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545 :124) กลาววา การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการ
สอน จัดเปนกิจกรรมสําคัญที่สอดแทรกอยูในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  มี
บทบาทสําคัญมาก ทําใหผูเรียนและผูสอนทราบจุดเดน จุดดอยของการเรียนรู  เร่ิมต้ังแตกอน
การเรียนการสอน จะเปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานของผูเรียน ระหวางการเรียน
การสอนจะเปนการประเมินเพื่อปรับปรุงผลการเรียนและเพื่อใหผูเรียนทราบผลการเรียนของตน
เปนระยะ ๆ และเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา / ภาคเรียน จะเปนการประเมิน 
เพื่อตัดสินผลการเรียน เพื่อตรวจสอบใหแนชัดวา ผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนที่กําหนดไว  
องคประกอบของการวัดและประเมินผล  ประกอบดวย 1. การวัดผล   2. การประเมิน  และ       
3.การประเมินผล 
     1.การวัดผล (Measurement)  ไพศาล  หวังพานิช  (2526 : 8 - 9) และสมนึก  
ภัททิยธนี (2544 : 7) กลาวถึง การวัดผลในทํานองเดียวกัน คือ กระบวนการหาปริมาณหรือ
จํานวนของคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑโดยไมจํากัดเครื่องมือ ซึ่ง
ไดผลออกมาเปนตัวเลข สัญลักษณ หรือขอมูล 
    2.การประเมิน (Assessment)  จีรวรรณ  ไตรโสรัส (2547:1) กลาวถึง การประเมิน  
คือ กระบวนการหาทั้งปริมาณและคุณภาพของพฤติกรรม หรือคุณลักษณะดานความรู ความ
เขาใจ ทักษะและเจตคติของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม โดยใชการวัดผลเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  การประเมิน สามารถแบงได 2 
ประเภท คือ  การประเมินแบบอิงกลุม และการประเมินแบบอิงเกณฑ 
     3.การประเมินผล (Evaluation)  ภัทรา  นิคมานนท  (2543 :18 - 20)  และจีรวรรณ 
ไตรโสรัส (2547 : 2)  กลาวถึง การประเมินผลในทํานองเดียวกัน  คือ กระบวนการพิจารณา
ตัดสินหรือตีคา ผลที่ไดจากการวัดผลและการประเมินผลเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศตางๆที่ทํา
อยางเปนระบบ โดยนําไปเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑที่กําหนดไว ทําใหทราบความสําเร็จหรือ
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ความลมเหลว รวมทั้งความมีประสิทธิผลหรือความคุมคาของการจัดการเรียนการสอน  การ
ประเมินผลจําแนกตามจุดประสงคของการประเมิน  เปน 3 ประเภท คือ   
                       3.1 การประเมินผลกอนสอน (Placement Test) หรือ การประเมินผลเพื่อวินิจฉัย 
(Diagnotic Evaluation) เปนการวัดผลเพื่อสํารวจความพรอมของผูเรียนวามีพฤติกรรม
ความสามารถและประสบการณที่จําเปนหรือเปนทุนเดิมที่จะใชเปนบันไดกาวไปสูการเรียนรูใน
เร่ืองใหมมากนอยเพียงใด มีส่ิงใดที่ผูเรียนยังขาดหรือบกพรองอยูบางจะไดรีบแกไขเพิ่มเติมให
พอเพียง นอกจากนั้น การวัดผลกอนการสอนยังเปนวิธีที่ทําใหทราบสภาพโดยสวนรวมของ
ผูเรียนวา เกงออนเพียงใดไดอีกดวย จะชวยในการเลือกใชวิธีสอนและกิจกรรมตาง ๆ ให
เหมาะสมกับสภาพของผูเรียน 
             3.2 การประเมินผลระหวางสอน ( Formative Evaluation) เปนการวัดเพื่อ
คนหาขอบกพรองหรือส่ิงที่เปนอุปสรรคปญหาในการเรียนของผูเรียน เพื่อจะไดรีบแกไขซอมเสริม
ขอบกพรองตาง ๆ เหลานั้นเปนระยะๆ ไปไมทิ้งไวใหสะสมเพิ่มพูนเรื่อย ๆ การวัดผลชนิดนี้จึงมี
ลักษณะคลายกับผูสอน ซึ่งทําหนาที่เปนผูเดินนําทางเด็ก พยายามหันหลังกลับไปดูเด็กที่เดิน
ตามเปนระยะ ๆ ไป เพื่อคอยตรวจสอบวา เด็กคนใดเดินตามไมทัน ใครเดินตามชา ใครเดินหลง
ทาง เพื่อรีบจัดการชวยเหลือใหแตละคนเดินไดทันและไมหลงทาง การวัดระหวางสอนควรจะ
กระทําหลังจากจบบทเรียนในแตละชวง หรือหลังจากจบเนื้อหาในแตละตอน ซึ่งไมจําเปนตองใช
เวลามากมายในการวัดและอาจใชวิธีการอื่นแทนขอสอบก็ยอมกระทําได เชน การใหทํา
แบบฝกหัด การซักถามที่เหมาะสม เปนตน   การวัดประเภทนี้ จึงเปนแบบสอนจบแลวสอบวัด 
เมื่อพบขอบกพรองก็จัดการแกไขซอมเสริมกอนที่จะเรียนเรื่องใหม  
             3.3 การประเมินผลหลังสอน  (Summative Evaluation) การวัดผลลักษณะนี้
เปนที่คุนเคยและนิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป เปนการวัดผลเพื่อสรุปผลการเรียนการสอนวาบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด มักเปนการวัดเพื่อประเมินผลโดยสวนรวมวา ผูเรียน
พัฒนาหรืองอกงามขึ้นในระดับใด เปนที่พอใจหรือไม เด็กแตละคนเกงออนเพียงใด การวัดผล
ประเภทนี้มักกระทําเมื่อส้ินสุดการสอนในหนึ่งภาคเรียน หรือเมื่อจบเนื้อหารายวิชาเปนสวนใหญ 

         สุนทรี เมฆบุญสงลาภ (2540 :18) ไดกลาวถึงคําวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วา
เปนความรูความสามารถของนักเรียนที่ไดรับการฝกฝน อบรมส่ังสอน จากสถานศึกษาซึ่งวัดและ
ประเมินผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญใน
กระบวนการเรียนการสอน เพราะจะเปนตัวชี้ใหทราบวาการเรียนการสอนที่ผานมาประสบ
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใด โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อ
ตองการจะทราบวาหลังจากจัดการเรียนการสอนไปแลวในชวงระยะเวลาหนึ่ง นักเรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์หรือความกาวหนาทางการเรียนมากนอยเพียงไร เปนที่พอใจของครูหรือไม จะตอง
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหความรูเนื้อหาและพฤติกรรมในดานใดบางในกระบวนการเรียนการสอน  
การวัดเปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียนที่อยูในกระบวนการเรียนการสอน ขอมูลนั้นจะ
เปนตัวเลข ซึ่งเปนปริมาณที่มีความหมายแทนคุณภาพหรือคุณลักษณะของสิ่งที่ตองวัด หรือเปน
การแปลงคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งจากสิ่งที่วัดนั้น โดยใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
กระบวนการเรียนการสอน ครูมีความจําเปนตองตัดสินใจหลายครั้ง คือ ตัดสินใจเมื่อเร่ิมตนสอน 
ตัดสินใจระหวางดําเนินการสอนและตัดสินใจเมื่อส้ินสุดการสอน การวัดผลหรือการทดสอบจะ
เปนเครื่องชวยในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
      สรุปไดวา  การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เปนกิจกรรม
สําคัญของกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย การวัดผล  (Measurement)  การประเมิน 
(Assessment) และการประเมินผล (Evaluation) 
 

สื่อการสอน 
 
                 ส่ือการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของการเรียนการสอนทําใหผูเรียน
เรียนรูไดงายขึ้น นักการศึกษาตางมีความเห็นสอดคลองกันวา ส่ือการสอนเปนตัวกระตุนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะผูเรียนสามารถเรียนไดมากขึ้น โดยเสียเวลา
นอยลง 
 

ความหมายของสื่อการสอน 
     ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533 : 80) และเปรื่อง กุมุท (2519 : 1, อางถึงใน วาสนา    
ชาวหา 2533 : 8) กลาวถึง ส่ือการสอน วาหมายถึง ส่ิงตางๆที่ผูสอนและผูเรียนนํามาใชเปน
เครื่องมือหรือชองทาง ในระบบการเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตาม
จุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     สมพร จารุนัฏ  (2540 : 2) ส่ือการสอน หมายถึง  ส่ือที่นําเสนอสิ่งเรา ส่ือการเรียน
การสอนมีหลายรูปแบบและหลายประเภท เชน หนังสือ  ภาพยนตร เทปเสียง การสงและ
นําเสนอสิ่งเราประเภทตางๆตองการใชส่ือที่เปนวัสดุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ 

     ชัยยงศ พรหมวงศ  (2523 : 108,  อางถึงใน ฐาปนีย ธรรมเมธา 2541 : 42) และ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544 : 22) กลาววา ส่ือการสอน หมายถึง 
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ ซึ่งใชเปนสื่อกลางใหผูสอนสามารถสื่อหรือถายทอดความรู เจตคติและ
ทักษะไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมาย 
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     กิดานันท  มลิทอง  (2536 : 76)   วันเพ็ญ  วรรณโกมล  (2542 : 194)    และบูรชัย  
ศิริมหาสาคร (2545 : 49) กลาววา ส่ือการสอน หมายถึง ตัวกลางที่ชวยถายทอดความรูจาก
ครูผูสอนหรือแหลงความรูไปยังผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนที่ตั้งไว 

     อุไรวรรณ  ไทรชมภู (2542 : 2) กลาววา ส่ือการสอน ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา 
Instructional  Media บางครั้งเรียกวา ส่ือการเรียนการสอน หรือ ส่ือการเรียน ซึ่งมีจุดมุงหมาย
เหมือนกัน คือ ใหผูเรียนไดเรียนรู และไดประสบการณจากส่ือที่เปนตัวกลางสงจากผูสอนไปยัง
ผูเรียน 

     กิดานันท    มลิทอง (2543 : 89)  กลาวถึง ส่ือการสอนวา   ส่ือชนิดใดก็ตามไมวาจะ
เปนเทปบันทึกเสียง   สไลด  แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปน
ส่ิงที่นํามาใชเปนเครื่องมือ หรือ ชองทางสําหรับทําใหการสอนของผูสอนสงไปถึงผูเรียนทําให
ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่ผูสอนวางไวเปนอยางดี 
      สรุป  ส่ือการสอน หมายถึง ส่ิงใดก็ตามที่เปน ตัวกลางที่ชวยถายทอดความรูจาก
ผูสอน หรือแหลงความรูไปยังผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนที่ตั้งไว 
 

ประเภทของสื่อการสอน 
     นักวิชาการหลายทาน ไดแก ชัยยงค  พรหมวงศ (2523, อางถึงใน วาสนา ชาวหา 

2533 :12)  ฐาปนีย ธรรมเมธา (2541 : 45) อํานวย เดชชัยศรี (2542 :1) และบูรชัย ศิริมหาสาคร 
(2545 : 50)  ไดกลาวถึง ประเภทของสื่อการสอนหลายแนวคิด อาทิเชน  

     แนวคิดที่ 1 ส่ือการสอน แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้      
     1. ส่ือประเภทวัสดุ (Software or Material) เปนสื่อที่บรรจุเนื้อหาสาระ เร่ืองราวหรือ

ความรูไวในลักษณะตาง ๆ   โดยจัดเปนวัสดุ ส้ินเปลืองที่ใชแลวหมดไป เชน สไลด หนังสือ 
แผนเสียง รูปภาพ แผนที่  เปนตน 

     2. ส่ือประเภทอุปกรณ (Hardware) หมายถึง  ส่ือที่เปนตัวผานที่ทําใหขอมูลหรือ
ความรูที่อยูในวัสดุสามารถถายทอดออกมาใชหรือเรียนรูได เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพ
ขามศีรษะ เครื่องบันทึกเสียง โทรทัศน  คอมพิวเตอร เปนตน 

     3. ส่ือประเภทเทคนิควิธีการ (Techniques and Methods) หมายถึง ส่ือที่มีลักษณะ
เปนแนวความคิด รูปแบบขั้นตอนในการเรียนการสอน หรือวิธีการสอนแบบตาง ๆ ไดแก กิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ ที่ครูและนักเรียนรวมกันจัดขึ้นทั้งในและนอกหองเรียน  ไมมีลักษณะเปนวัสดุ
หรืออุปกรณ แตสามารถใชวัสดุอุปกรณเหลานั้นมาชวยในการดําเนินงานได 
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      แนวคิดที่ 2  ส่ือการสอนแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
      คีฟเฟอร (Kieffer, อางถึงใน  กิดานันท  มลิทอง 2543 : 90) กลาววา ส่ือการสอน

แบงไดเปน 3 ประเภทตามลักษณะการเรียกใช เรียกวา  “โสตทัศนูปกรณ”  ไดแก 
      1. ส่ือประเภทใชเครื่องฉาย   เชน   เครื่องฉายสไลด    แผนโปรงใส  เปนตน 
      2. ส่ือประเภทไมใชเครื่องฉาย   เชน  รูปภาพ   แผนสถิติ    ของจริง 
      3. ส่ือประเภทเครื่องเสียง  เชน เทปเสียง   แผนซีดี   เครื่องบันทึกเสียง  วิทยุ  เปนตน 
      สามารถสรุปไดวา ประเภทของสื่อการสอน สามารถสรุปไดเปน 3 ประเภทดวยกัน 
ไดแก     

     1. ส่ือการสอนประเภทวัสดุ   หรือส่ือประเภทไมใชเครื่องฉาย   จัดเปนวัสดุส้ินเปลือง
ที่ใชแลวหมดไป  เชน   สไลด   เทปเสียง   แผนซีดี   หนังสือ  รูปภาพ   ของจริง เปนตน 
      2. ส่ือประเภทอุปกรณ  หรือส่ือประเภทใชเคร่ืองฉาย ส่ือที่เปนตัวผานที่ทําใหขอมูล
หรือความรูที่อยูในวัสดุสามารถถายทอดออกมาใชหรือเรียนรูได เชน เครื่องฉายสไลด  เปนตน 
      3.ส่ือประเภทเทคนิควิธีการ  เปนสื่อที่มีลักษณะเปนแนวความคิด   รูปแบบขั้นตอน
ในการเรียนการสอน หรือวิธีการสอนแบบตาง ๆ 
       
บทบาทของสื่อการสอนตอการเรียนรูของเด็กประถมศึกษา 
      ในกระบวนการสอนนั้น ส่ือจะเขามามีบทบาท หรือทําหนาที่ตาง ๆ ไดดังตอไปนี้  
      1. ส่ือการสอน เปนตัวกระตุนความสนใจของเด็กตอเร่ืองที่จะเรียน เมื่อเด็กเกิดความ
สนใจก็จะเกิดความพยายามในการเรียนรูนั้นขึ้นมาเอง โดยครูไมตองเสียเวลาพูด หรืออธิบาย
มากมายนัก 
      2. ส่ือการสอน เปนเครื่องมือที่จะใหเด็กไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ โดยที่เด็กจะ
เรียนรูไดดีที่สุดดวยการลงมือทํา   หากไมมีส่ือการสอนใหเปนเครื่องมือ เด็กก็ไมทราบวาจะทํา
อะไร เพราะการบอกใหเด็กลงมือทํากิจกรรมนั้น เพียงแคบอกใหทําโดยไมมีเครื่องมือชวยยอม
เปนไปไมได 
      3. ส่ือการสอนชวยใหประสบการณรูปธรรมแกเด็ก 
      4. ในการเรียนแนวคิดบางอยาง นักเรียนจะเรียนไดดีจากการเห็นตัวอยางหรือตัว
แบบ ส่ือการสอนจึงมีบทบาทเปนตัวแบบที่ดีสําหรับการเรียนของเด็ก และสามารถทาํใหเดก็เรยีน
ไดรวดเร็วขึ้น  หากไมมีส่ือการสอนเปนตัวแบบ บางทีครูเสียเวลาอธิบายทั้งวัน นักเรียนก็มองไม
เห็นภาพ หรือปฏิบัติตามไมได 
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                5. ส่ือการสอนในรูปแบบของกิจกรรม หรือวิธีการตาง ๆ จะทําใหเกิดบรรยากาศของ
ความเปนกันเอง  โดยครูมีเวลาสังเกตและใกลชิดกับนักเรียนที่ตองการมากขึ้น เพราะครูไม
จําเปนตองสอนดวยการพูดตลอดเวลา ครูจึงไมเหน็ดเหนื่อย หงุดหงิดหรือเกิดความรูสึกเซ็ง แต
กลับจะรูสึกสนุกสนานไปกับการเรียนของเด็ก ครูก็จะมีความยิ้มแยม สรางบรรยากาศของความ
อบอุนใจมากยิ่งขึ้น  
     6. ส่ือการสอน ชวยสรางสภาพการณที่เปดกวางตอการเรียนรูของเด็ก โดยการจัดสื่อ
ในรูปแบบของชุดการสอนที่มีการเตรียมการไวลวงหนา ครูจึงเปดโอกาสใหเด็กไดเกิดการเรียนรู
ไดซักถาม คิดคนสิ่งใหมไดเต็มที่ โดยที่ครูไมตองเกรงวาจะสอนเด็กหรือตอบคําถามเด็กไมได
เพราะสื่อการสอนบรรจุเนื้อหาหรือคําตอบปญหาตาง ๆ ไวแลว ดังนั้นการเรียนของเด็ก
ประถมศึกษา จึงมีบรรยากาศของความเปดใจมากยิ่งขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
2532 : 24-25, อางถึงใน นิภา ลาหิรัญ  2546 :14-15) 
 
สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        สุรพงษ โลหิตพินทุ (2539 : 33 - 38) กลาวถึง ส่ือการเรียนการสอนวิชา สังคมศึกษา 
อาจแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ประเภทที่ใชแพรหลายทั่วไปมานานกับประเภทเริ่มทดลองใช
และอุปกรณใหม ๆ 
                  1.ประเภทที่ใชแพรหลายมานาน ไดแก 
      1.1 แผนภาพ ไดแก ภาพเขียน  ภาพถาย ภาพประกอบคําอธิบาย ใชเพื่อสราง
ความสนใจนําเขาสูบทเรียนและใชประกอบการอภิปรายในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   1.2 ภาพฉาย ไดแก สไลด ฟลมสตริป ภาพยนตร ภาพทึบแสง ภาพฉายขาม
ศีรษะ ไมโครฟลม  ภาพฉายสามมิติ วีดีทัศน  การใชภาพฉายในวิชาสังคมศึกษา  มุงเพื่อผลทาง
จิตวิทยาและทางการศึกษาโดยตรง ในทางจิตวิทยาภาพฉายมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศการเรียนการสอน เปนความแปลกใหมซึ่งเราใจใหนักเรียนสนใจไดดีเปนพิเศษและมี
สมาธิ หรือรวบรวมความสนใจไปที่ภาพฉายไดดีกวาการใชส่ือแผนภาพเปนอันมาก ภาพที่
เคลื่อนไหวไดหรือสามารถทําใหเหมือนเคลื่อนไหวไดยิ่งกอใหเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 
    1.3 วัสดุเสียง  ไดแก  แถบบันทึกเสียง   แผนเสียง ใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง ในการสอนสังคมศึกษาโดยเชื่อมโยงกับวิธีสอนตาง ๆ ไดงาย สะดวกแกการใช เพื่อ
เปดฟงประกอบการสอนในดานดนตรี การขับรอง  การแสดงพื้นบาน 
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   1.4 วัสดุกราฟก  ไดแก แผนภูมิ  กราฟ  โปสเตอร  การตูน แผนที่และลูกโลก 
เปนประโยชนในการสอนสังคมศึกษาในแงที่สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน มีจุดรวมของ
เนื้อหาใหนักเรียนสนใจและจัดไดโดยประหยัด 
   1.5 วัสดุใหเปลา หรือวัสดุราคาเยา หมายถึง ส่ือที่ขอไดจากหนวยงานตาง ๆ 
ไดแก   แผนพับ จุลสาร แผนภูมิ รูปภาพ  
   1.6 วัสดุเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ไดแก  กระดานดํา แผนปายแมเหล็ก แผนปายไฟฟา 
วัสดุสามมิติ หุนจําลองและตัวอยาง  นิทรรศการ ชุดการเรียนสําเร็จรูป 
        2.ประเภทที่ทดลองใชเพื่อการศึกษา หมายถึง  การใชเทคโนโลยีการศึกษาบางอยาง
เปนสื่อการสอน เปนสื่อที่มิไดใชกันในโรงเรียนทั่วไปทุกแหง หลายประเทศตางทดลองศึกษาและ
หาวิธีการจะใชส่ือเหลานั้นเปนประโยชนในการสอนวิชาสังคมศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ ส่ือบาง
ชนิดมีในชุมชนมานานแลว แตอาจยังไมไดนํามาใชเพื่อการศึกษาอยางจริงจัง เชน 
   2.1 วิทยุ โทรทัศน  ไดแก วิทยุ โทรทัศนเพื่อการคาที่จัดออกอากาศอยูทั่วไป ถา
ครูไดศึกษากําหนดรายการที่จัดออกอากาศลวงหนา ก็สามารถมอบหมายใหนักเรียนติดตามชม
หรือครูบันทึกรายการลงเทปโทรทัศนแลวนํามาเปดใหชมประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ภายหลังได เชน รายการเกี่ยวกับการทองเที่ยว สัตวปาในดินแดนตาง ๆ วัฒนธรรมและชีวิต 
ความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ ขาวความเคลื่อนไหวทางการเมือง กิจกรรมการ
เลือกตั้ง เปนตน 
             2.2 หองปฏิบัติการสังคมศึกษา  จัดเลียนแบบหองปฏิบัติการทางภาษา
หองปฏิบัติการทางดนตรี เพื่อใหนักเรียนสามารถฝกและทําความเขาใจเนื้อหาสาระที่สําคัญ ๆ
ของสังคมศึกษาไดรวดเร็วและแมนยําขึ้น  วิธีจัดคลายกับการจัดรายการถามตอบปญหา และใช
ชุดการเรียนสําเร็จรูป เพื่อศึกษาดวยตนเองในชวงเวลาที่กําหนดใหก็มี นอกจากนั้นอาจจัดใน
ลักษณะของนิทานการเฉพาะเรื่อง เพื่อใหนักเรียนสังเกตหนวยงานและวิจารณใหเหตุผล 
   2.3 ส่ือการเรียนสําเร็จรูป อาจทําในแบบของเครื่องชวยสอน หรือบทเรียน
สําเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาดวย
ตนเอง 
   2.4  คอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI  มีหลักการเดียวกันกับเครื่องชวยสอนและ
บทเรียนสําเร็จรูปผสมผสานกันและใชวิธีการจัดการระบบในดานการเก็บขอมูลโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรสามารถนํามาใชในการทบทวนบทเรียน  การฝกหัด  การแกปญหา   การเลนเกม  
เปนตน 
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        สรุป ส่ือการเรียนการสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบงได 2 
ประเภท  คือ 1.ส่ือการสอนประเภทที่ใชแพรหลาย ไดแก แผนภาพ ภาพฉาย วัสดุเสียง วัสดุ
กราฟก  2.ส่ือการสอนประเภททดลองใชเพื่อการศึกษา ไดแก วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอรชวย
สอน ส่ือการเรียนสําเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม  
 

 
บทเรียนโปรแกรม 

 
ความหมายของบทเรียนโปรแกรม 
      คําวา บทเรียนโปรแกรม หรือ ที่เรียกวา บทเรียนสําเร็จรูป ซึ่งตรงกับศัพท
ภาษาอังกฤษหลายคําเชน  Programmed    Instruction,    Programmed    Text    Book ,  
Programmed   Learning ,  Self-Teaching     เปนตน    ไมวาจะเรียกชื่อแตกตางกันไปอยางไร
ก็มีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ ส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง นักการศึกษาไดให
ความหมายของบทเรียนโปรแกรมในหลายลักษณะ ดังนี้ 
      สันทัด ภิบาลสุข  และพิมพใจ  ภิบาลสุข  (2524 :187) กลาววา บทเรียนโปรแกรม 
เปนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งไดจัดประสบการณในการเรียนรูอยางมีระเบียบและเปนไป
ตามลําดับขั้น ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองและเรียนไดเร็วหรือชาตามความสามารถของ
บุคคล โดยที่ผูเรียนไมตองเสียเวลารอคอยกัน ในการเรียนนั้นผูเรียนจะตองปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของบทเรียนอยางเครงครัดและซื่อสัตย 

     ชัยยงค พรหมวงศ (2526 :13 -14) กลาววา บทเรียนโปรแกรม คือ เครื่องมือที่สราง
ข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ  โดยแบงเปนสวนยอย ๆ และเปนขั้น ๆ 
จากงายไปหายากโดยบรรจุเนื้อหาใหผูเรียนตอบคําถาม แลวมีการตอบสนองใหนักเรียนไดทราบ
วาตนเองตอบถูกหรือตอบผิด   เมื่อจบบทเรียนจะไดรับความรูตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
      ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2536 :192) ไดใหความหมายของบทเรียนโปรแกรม วาเปน
บทเรียนที่สรางขึ้นโดยการนําเอาเนื้อหาของบทเรียนมาแบงเปนหนวย ๆ ที่เรียกวา กรอบ  หรือ 
เฟรม (Frame)  มีลักษณะจากงายไปหายากซึ่งผูเรียนจะเรียนตอกันไปเรื่อย ๆ     โดยในแตละ
กรอบจะมีการอธิบายบทเรียนและมีการใชแรงจูงใจประกอบทุกตอน มีคําถามเพื่อใหนักเรียน
ตอบและตรวจคําตอบไดดวยตนเอง 

     วิเชียร  ชิวพิมาย (2526 : 2) เปร่ือง กุมุท (2519 :1) กลาววา บทเรียนโปรแกรม  
หมายถึง  เครื่องมือทางการศึกษาอยางหนึ่ง ซึ่งสามารถทําใหนักเรียนคนหนึ่งรับรูประสบการณที่
จัดไวไปตามลําดับข้ันตามที่ผูจัดทําบทเรียนเชื่อวา จะนําใหนักเรียนไปสูขีดความสามารถที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 33

ตองการใหเกิดขึ้น การจัดระบบการเรียนการสอน ที่เปดโอกาสใหผูเรียนประกอบกิจกรรมการ
เรียนดวยตนเองตามเนื้อหา  ซึ่งจัดไวเปนขั้นตอนเล็ก ๆ ผูเรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง ดวยการดูจากผลสะทอนกลับอยูเสมอ และบางครั้งก็อาจจะไดรับความรูเพิ่มเติมใน
เนื้อหาที่นักเรียนยังมีความรูไมดีพอ ผูเรียนจะเลือกเรียนไดตามความสนใจและกาวไปตาม
ความสามารถของแตละบุคคล 
      บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 76 - 77) กลาววา บทเรียนโปรแกรม คือ ส่ือการเรียนการ
สอนที่มุงใหผูเรียนเรียนดวยตนเองจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับความสามารถของแตละคน โดยแบง
เนื้อหาออกเปนหลาย ๆ กรอบ โดยผูเรียนมีสวนรวม คือ การเขียนคําตอบ ซึ่งอาจเปนในรูปของ
การเติมคํา เลือกตอบ ฯลฯ 
      ธีระชัย ปูรณโชติ (2539 : 7) และวันเพ็ญ วรรณโกมล (2542 : 211) กลาววา 
บทเรียนโปรแกรม หมายถึง ส่ือที่ใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองเปนรายบุคคล จากบทเรียนที่มี
ลักษณะเปนขอความรู ที่แบงออกเปนขั้นตอนยอย ๆ เรียงลําดับตอเนื่องกันไป โดยเริ่มเรียนจาก
ส่ิงที่งายไปหาสิ่งที่ยาก ผูเรียนจะตองศึกษาไปตามลําดับข้ันตอน มักอยูในรูปของกรอบ หรือ
เฟรม โดยที่ผูเรียนแตละคนสามารถศึกษาบทเรียนนั้น ๆ ไดเร็วหรือชา ตามความสามารถของตน 
และสามารถตรวจคําตอบ หรือขอสรุปจากเฉลยที่มีไวในกรอบของบทเรียน  การทราบผลคําตอบ
ที่ถูกตองทันทีกอใหเกิดความเขาใจ และเปนการเสริมแรงใหมีความตั้งใจในครั้งตอ ๆ ไป โดยมี
ครูผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก ตลอดจนใหคําปรึกษา เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนใน
บทเรียนนั้น 

     อํานวย เดชชัยศรี (2542 : 34) กลาวถึง บทเรียนสําเร็จรูป (Programmed Text) วา
หมายถึง  ลําดับประสบการณที่วางไว สําหรับผู เ รียนไปสูความสามารถโดยอาศัยหลัก
ความสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งไดพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพ 

     สุวิทย มูลคํา (2546 : 35)  กลาววา  บทเรียนโปรแกรมเปนบทเรียนที่นําเนื้อหาสาระ
ที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูมาแบงเปนหนวยยอย ๆ หลาย ๆ กรอบ (Frames) เพื่อใหงายตอการ
เรียนรู ในแตละกรอบจะมีเนื้อหาคําอธิบายและคําถามที่เรียบเรียงไวตอเนื่องกัน โดยเริ่มจากงาย
ไปหายาก เพื่อมุงใหเกิดการเรียนรูตามลําดับ 

     จากความหมายของบทเรียนโปรแกรม สรุปไดวา บทเรียนโปรแกรม หมายถึง  
เครื่องมือทางการศึกษาอยางหนึ่งที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความสามารถ  
โดยแบงเปนกรอบยอย ๆ และเปนขั้น ๆ จากงายไปหายาก โดยในแตละกรอบจะมีการอธิบาย
บทเรียนและมีการใชแรงจูงใจประกอบทุกตอน มีคําถามเพื่อใหนักเรียนตอบและตรวจคําตอบได
ดวยตนเอง เพื่อใหไดรับความรูตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
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ประวัติความเปนมาของบทเรียนโปรแกรม 
      ธีระชัย ปูรณโชติ (2539 : 7-9) กลาวถึง บทเรียนแบบโปรแกรม   มีจุดเริ่มตนจาก
เครื่องชวยสอน  (Teaching Machine) ซึ่งพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อกวา 60 ปผานมาแลว โดย
ซิดนีย แอล เพรสซี (Sydney L. Pressey) แหงมหาวิทยาลัย โอไฮโอ   สหรัฐอเมริกา   ซึ่งได
ประดิษฐเครื่องชวยสอนข้ึนแตยังไมไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไปนัก  จนกระทั่งเบอรุส เอฟ 
สกินเนอร (Burrhus F. Skinner)  แหงมหาวิทยาลัยฮารดวารด  สหรัฐอเมริกา  ไดประดิษฐ
เครื่องชวยสอนแบบอัตโนมัติของเขาขึ้น         โดยอาศัยหลักการการวางเงื่อนไขการเรียนรูแบบ
โอเปอรแรนท และเผยแพรในวารสารวิชาการ  เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรูแบบเสริมแรง เปนที่
ยอมรับกันมากในสมัยนั้น   ทําใหการใชเครื่องชวยสอนแพรหลายในวงการศึกษา และตอมาก็
พัฒนาขึ้นเปนตําราแบบโปรแกรม 
     ธีระชัย ปูรณโชติ (2539 : 9) กลาวถึง ตํารา หรือ แบบโปรแกรม  เปนหนังสือที่เสนอ
เนื้อหาสาระในลักษณะของการใหขอมูลและตั้งคําถามแลว ขอใหผูอานคิดหาคําตอบกอนที่จะ
กาวตอไป ลักษณะการเรียนในบทเรียนโปรแกรมตามแนวของสกินเนอรมีลําดับข้ัน ดังนี้ 
      1. เสนอขอมูล หรือ เนื้อหาสาระตามลําดับข้ันคราวละ 1 ขอ 
      2. มีวิธีการใหผูเรียนหาคําตอบตอปญหาแตละขอ 
      3. บอกใหผูเรียนทราบทันทีวาคําตอบถูกหรือผิด 
      ตํารา หรือแบบเรียนโปรแกรมตามแบบของสกินเนอรเลมหนึ่ง เขียนโดยฮอลแลนด
และสกินเนอร  แบงเปน 14 สวน แตละสวนมี 2 - 6  ตอน  แตละตอนมีหลายกรอบหรือเฟรม ใน
แตละกรอบประกอบดวยขอความที่มีชองวางสําหรับผูเรียนเติมคํา หรือขอความลงในกระดาษ
อ่ืนตางหาก    แตละกรอบจะมีคําตอบที่ถูกตองของคําถามในกรอบที่ผานมากอน    เพื่อไมให
ผูเรียนมองเห็นคําเฉลย   คําถามจะเรียงกันเฉพาะหนาทางขวาเทานั้น  ลักษณะของแบบเรียน
โปรแกรมเลมนี้เปนแบบเสนตรง  กลาวคือ เรียงลําดับจากกรอบแรกจนถึงกรอบสุดทาย 
      ตอมาในป 1955  นอรแมน เอ โครเดอร  (Norman A. Crowder) ไดสรางแบบเรียน
โปรแกรมขึ้นมาอีกแบบหนึ่ง  ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปนสวน ๆ แตละสวนมีความยาวไมมากนัก     
ตั้งคําถามแลวมีคําตอบใหเลือกตอบถึงสี่คําตอบ ถาผูเรียนตอบถูกก็จะเรียนเนื้อหาในสวนตอไป
ได แตถาตอบผิดก็จะมีคําอธิบายวาทําไมถึงผิด    และใหนักเรียนกลับไปศึกษาเนื้อหาเดิมนั้น
ใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวเลือกคําตอบใหม     ดังนั้นโปรแกรมที่โครเดอรสรางขึ้นจึงรวบรวมเอาวิธีการ
ที่ใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา  การสอน   และการทดสอบเขาไวดวยกันโดยวิธีนี้นักเรียนแตละคนจะ
เรียนแตกตางกันไป    บทเรียนโปรแกรมแบบนี้เรียกวา เปนแบบแตกกิ่ง หรือ แบบสาขา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 35

     บทเรียนโปรแกรมไดรับการพัฒนาตอ ๆ มา    โดยอาศัยเทคนิคของสกินเนอรและ
นอรแมน เอ โครเดอรเปนหลัก    บทเรียนโปรแกรมในระยะหลัง ๆ  ไดนําเอาเทคนิคการวิเคราะห
งานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูมาใชรวมดวยและไดมีการนําสื่อการสอนประเภทตาง ๆ มาใชใน
การเรียนบทเรียน 

 

ลักษณะสําคัญของบทเรียนโปรแกรม 
      สันทัด ภิบาลสุข  และพิมพใจ ภิบาลสุข (2525 :188) และบุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 
: 42-43) ไดอธิบายถึงลักษณะสําคัญของบทเรียนโปรแกรมไวในทํานองเดียวกัน  ดังนี้ 
      1. เนื้อหาวิชาจะถูกแบงออกเปนหนวยเล็ก ๆ เรียกวา กรอบ ซึ่งในแตละกรอบอาจมี
ขนาดแตกตางกันไป 
      2. ในแตละกรอบจะตองมีกิจกรรมใหผูเรียนไดทํา เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหา
และมีการสนองตอบ 

     3. ผูเรียนไดรับการเสริมแรงแบบตอบกลับทันที  คือ  มีคําตอบที่ถูกตองใหผูเรียนได
ตรวจคําตอบทันที 
      4. เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก และมีการย้ําทบทวนไปตามลําดับข้ัน 
      5. บทเรียนที่จะนํามาใชตองผานการทดลองใชและแกไขปรับปรุงสวนที่เปนปญหา 
จนไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 
      6. มีการกําหนดวัตถุประสงคเอาไวอยางชัดเจน  สามารถวัดไดจริง  เ รียกวา
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
      7. ไมจํากัดเวลาเรียน ผูเรียนสามารถใชเวลาเรียนไดตามความสามารถของแตละคน 
คนออนอาจใชเวลามากกวาคนเกง แตก็สามารถเรียนไดสําเร็จเชนกัน 
      8. มีการวัดผลที่แนนอน คือ มีทั้งการทดสอบยอยในระหวางที่เรียน ทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน เพื่อวัดความกาวหนาทางการเรียน 

     กิดานันท มลิทอง (2543 : 124) กลาววา ลักษณะของบทเรียนโปรแกรม จะประกอบ
ไปดวยเนื้อหา ความรู คําถามและคําตอบ โดยจะแบงเนื้อหาออกเปนเนื้อหายอย ๆ จัดลําดับเปน
ข้ันตอนในรูปแบบของกรอบหรือเฟรม โดยในแตละกรอบจะนําเสนอเนื้อหาเปนขั้นตอนในทุก
ข้ันตอนของการเรียนจะมีคําถาม เพื่อทดสอบผูเรียนและมีคําตอบที่ถูกตองเพื่อใหผูเรียนทราบ 
เพื่อเปนขอมูลปอนกลับทันที เปนการเสริมแรง บทเรียนโปรแกรมจะบรรจุไวในสื่อตาง ๆ เชน 
หนังสือ ตําราเรียน  สไลด เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องชวยสอน เปนตน 
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     สุรพล  พยอมแยม (2541:179) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของบทเรียนโปรแกรมไว 4 
ประการ คือ 

     1. ผูเรียนเรียนรวมกิจกรรมการเรียนอยางแข็งขันดวยความเต็มใจ 
2. การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในทันที เพื่อใหทราบวาสิ่งที่กระทําลงไปนั้นถูก 

หรือผิด 
3. ใหการเสริมแรง เมื่อผูเรียนประสบความสําเร็จในบทเรียน 
4. จัดลําดับเนื้อหาออกเปนตอนๆตามลําดับจากงายไปหายาก 

     อํานวย เดชชัยศรี (2542 : 34)  กลาววา  ลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป มีเนื้อหาของ 
บทเรียนถูก แบงออกเปนหนวยยอยสั้น ๆ เรียกวา “ กรอบ ” ซึ่งจะถูกจัดลําดับข้ันตอนจากเนื้อหา
ที่เขาใจไดงาย   นําไปสูเนื้อหาที่เขาใจไดยาก แตละกรอบจะมีคําอธิบายและคําถามตอเนื่องกัน
ไป ผูเรียนสามารถรูคําตอบไดทันทีวาคําตอบของตนเองถูกหรือผิด บทเรียนสําเร็จรูปสามารถ
สอนแทนครูได เพราะนักเรียนมีโอกาสเรียนเปนรายบุคคลได 

     สุวิทย มูลคํา (2546 : 36) และสาโรช โศภีรักข (2546 : 126)  กลาวไปในทํานอง 
เดียวกันวา บทเรียนโปรแกรมมีลักษณะที่สําคัญดังตอไปนี้ 

     1.กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดได 
     2.เนื้อหาหรือเร่ืองที่จะใหเรียนรู แบงเปนหนวย ๆ  เรียกวา กรอบบทเรียน ความสั้น 

ยาวของแตละกรอบแตกตางกันไปตามความเหมาะสม 
      3.จัดเรียงลําดับกรอบบทเรียนใหตอเนื่องกัน เร่ิมจากงายไปหายากเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเรียน 
      4.ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูเนื้อหาและทักษะจากกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในกรอบ 
      5.เปนการเรียนรูที่มีการใหขอมูลยอนกลับ จากผลการทดสอบทันทีโดยสามารถ
ตรวจสอบคําตอบจากเฉลยดวยตนเองในบางขออาจมีคําอธิบายเพิ่มเติมใหดวย 
      6.มีการเสริมแรงแกผูเรียนในขั้นตอนสําคัญเปนระยะ  เชน คําชม การที่ผูเรียนรูวา
ตนเองทําไดถูกตองแลว ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจและความกระตือรือรนที่จะเรียนรู
ตอไป 
      7.ไมจํากัดเวลาเรียน ผูเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนรูตามความสามารถของแต
ละบุคคล 
      8. มีการวัดประเมินผลแนนอน  ซึ่งจะทั้งการทดสอบยอยระหวางเรียน   ทดสอบกอน
และหลังเรียน เพื่อวัดความกาวหนาในการเรียนรูใหเห็นอยางชัดเจน 
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     จากลักษณะโดยทั่วไปของบทเรียนโปรแกรมสรุปไดดังนี้ 
     1.บทเรียนโปรแกรม จะแบงเนื้อหาออกเปนกรอบยอย ๆ 
     2.ในแตละกรอบจะจัดเนื้อหาเรียงตามลําดับความยากงาย 
     3.ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง และไดรับการตอบสนองตลอดเวลาที่ดําเนินการ

เรียน 
     4.ผู เ รียนได รูความกาวหนาในการเรียนของตนเองได  และสามารถพัฒนา

ความสามารถของตนเองได โดยการทบทวนหากตอบคําถามผิด 
     5.ผูเรียนมีความอิสระในการเรียน 
     6.บทเรียนที่นํามาใชตองผานการทดลองใชและแกไขปรับปรุงสวนที่เปนปญหา จน

ไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 
 
จุดประสงคในการใชบทเรียนโปรแกรม 
                ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2536 :191) ไดกลาวถึง จุดประสงคของการใชบทเรียนโปรแกรม 
คือ 
      1.เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนอยางแข็งขัน กลาวคือ ในทุกขั้นตอนการ
เรียนผูเรียนจะไดรวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง 
      2.เพื่อใหผูเรียนไดรับผลยอนกลับอยางฉับพลัน ในทุกขั้นตอนของการเรียนผูเรียน จะ
ไดทราบผลการเรียนรูของตน 

     3.เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จ ความสําเร็จเปนกําลังใจและ
แรงจูงใจใหผูเรียนมีความอยากเรียนอยากรูและศึกษาตอไป  
      4.เพื่อใหการเรียนรูดําเนินไปขั้น ๆ อยางเหมาะสม นอกจากนั้น การสอนแบบ
โปรแกรมยังมีความมุงหมายแฝงอยูดังนี้ 
          4.1 เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
          4.2 เพื่อใชสําหรับยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนออนใหสูงขึ้น 
          4.3 เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 
          4.4 ใชสอนโดยตรงในหองเรียน 
    สมหญิง เจริญจิตรกรรม (2525 : 50) รวมศักดิ์  แกวปลั่ง (2531: 5) และสุวิทย มูลคํา 
(2546 : 35) ไดกลาวถึง จุดประสงคของบทเรียนโปรแกรมไวในทํานองเดียวกันดังนี้ 
     1.เพื่อใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของแตละบุคคล 
     2.เปนการชวยซอมเสริมการเรียนของเด็ก  
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     3.เปนการทบทวนบทเรียน 
     4.ชวยประกอบการสอนของครูใหไดผลยิ่งขึ้น 
     5.แกปญหาการขาดแคลนครู 

    สาโรช โศภีรักข (2546 : 127) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการเรียนบทเรียนโปรแกรม
ไวดังนี้ 
      1.เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูตามความสนใจและความพรอมของผูเรียนเอง 
      2.ผูเรียนไดใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่โดยปราศจากความกังวล 
      3.ฝกใหผูเรียนไดมีวินัย และความรับผิดชอบ 
      4.ใชแกปญหาไดทั้งเรื่องขาดแคลนครูผูสอนและความแตกตางระหวางบุคคล 

     สรุปไดวาจุดประสงคในการสรางบทเรียนโปรแกรมมีดังนี้ ใชประกอบการเรียนการ
สอนในหองเรียน ใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง  ใชสอนเสริมความรู  สอนซอมเสริม และ
แกปญหาการขาดแคลนครู 
 

รูปแบบของบทเรียนโปรแกรม 
      สุนันท  ปทมาคม (2524 : 9 -10) และถวัลย  มาศจรัส (2546 : 20 - 21) ไดกลาวถึง  
การแบงบทเรียนโปรแกรมตามรูปแบบออกเปน 4 ประเภท  ดังนี้  

     1.บทเรียนประเภทเปนเลม    มีหลายลักษณะโดยมีขอปลีกยอยแตกตางกันเพียง 
เล็กนอย เชน แบบการตูน แบบตอเนื่อง แบบมีขอความอยางเดียว แบบมีขอความและมี
ภาพประกอบ ซึ่งบทเรียนประเภทเลมนี้ เหมาะสําหรับทุกสถานที่และทุกโอกาส เพราะใชสะดวก
และประหยัด ไมจะเปนตองใชประกอบกับส่ืออ่ืน ใชศึกษาเปนรายบุคคล 
      2.บทเรียนที่ใชเครื่องชวยสอน   เครื่องชวยสอน (Teacher Machine) เปนเครื่องมือที่
สรางขึ้น เพื่อใชในการเรียนการสอนโดยตรงและมีโปรแกรมเฉพาะของเครื่องชวยสอนแตละ
เครื่อง เชน เครื่องชวยสอนของเพรสซี เรียกวา ดรัม  ติวเตอร  (Drum Tutor) 
      3.บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จรูปส่ือประสม  ซึ่งประกอบดวย ส่ือต้ังแต 2 
ชนิดขึ้นไป  เชน ขอความกับเทปเสียงและสไลดขอความกับภาพยนตร ขอความกับโทรทัศน เปน
ตน การใชบทเรียนโปรแกรมใชไดทั้งศึกษาเปนรายบุคคลและเปนกลุม อาจเปนกลุมยอย 7-8 คน 
จนกระทั่งกลุมใหญ 30-40 คน 
      4.คอมพิวเตอรชวยสอน  คอมพิวเตอร (Computer) เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่
ประกอบดวย เครื่องกลไกอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ จํานวนมาก สามารถรับและสงผานขอมูล
หรือโปรแกรมขาวสารในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการ
เรียนการสอน ตองศึกษารูปแบบโปรแกรมของคอมพิวเตอรใหเขาใจกอนตัดสินใจใช  
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      ธีระชัย ปูรณโชติ (2539 : 9) ไดแบงรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมออกเปน 2 ประเภท 
คือ 
      1.บทเรียนโปรแกรมที่ใชกับเครื่องสอน เปนบทเรียนที่ตองใชวัสดุอุปกรณเขาชวย 
      2.บทเรียนโปรแกรมรูปตํารา ซึ่งอาจเปนเลม หรือาจเปนแผน หรือมวนก็ได แตที่นิยม
กันมีลักษณะเปนรูปเลม บทเรียนประเภทนี้มี 2 ชนิด คือ 
           2.1 บทเรียนชนิดเสนตรง 
           2.2 บทเรียนชนิดสาขา 

     จากแนวคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวารูปแบบของบทเรียนโปรแกรมสามารถ
แบงได 4 ประเภท ไดแก (1) บทเรียนประเภทเปนเลม (2) บทเรียนที่ใชเคร่ืองชวยสอน (3) 
บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จรูปส่ือประสม  และ(4) คอมพิวเตอรชวยสอน      

 

ชนิดของ บทเรียนโปรแกรม 
     ธีระชัย ปูรณโชติ (2539 : 9) และบุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 46 - 47)ไดกลาวถึงการ 

แบงชนิดของบทเรียนโปรแกรมในทํานองเดียวกันวา นักเทคโนโลยีทางการศึกษาไดแบงบทเรียน
แบบโปรแกรมเอาไวหลายแบบดวยกัน ซึ่งหลักเกณฑที่นํามากลาวในที่นี้มี 2 ประการดังนี้ 
      1.แบงโดยอาศัยเทคนิคการสรางเปนเกณฑ แบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
             1.1  บทเรียนโปรแกรมที่เปนเครื่องชวยสอน 
             1.2  บทเรียนโปรแกรมที่สรางออกมาในลักษณะคลายกับหนังสือเรียน  บทเรียน
โปรแกรมชนิดนี้เปนบทเรียนที่มีลักษณะคลายกับหนังสือเรียนทั่ว ๆ ไป 
      2.แบงโดยอาศัยเทคนิคการเขียนเปนเกณฑ 
             2.1 บทเรียนโปรแกรมที่เขียนแบบเสนตรง รูปแบบของบทเรียนโปรแกรมชนิด
เสนตรงนี้มี 3 แบบดวยกัน 
                   2.1.1 บทเรียนโปรแกรมชนิดเสนตรงแบบเรียงลําดับ 
                   2.1.2 บทเรียนโปรแกรมชนิดเสนตรงแบบซับซอน 
                   2.1.3 บทเรียนแบบเสนตรงแบบพลิกกลับเลน 
 

         

แผนภูมิที่   5   แสดงรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมชนิดเสนตรง 
ที่มา : บุญเกื้อ ควรหาเวช, นวัตกรรมการศึกษา (กรุงเทพ : SR Printing, 2545), 46.      

กรอบที่ 3 กรอบสุดทาย กรอบที่ 1 กรอบที่ 2 
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          2.2 บทเรียนโปรแกรมแบบแตกสาขา   เปนบทเรียนที่บอกเนื้อหาเปนกรอบ 
เชนเดียวกับแบบเสนตรง แตจะมีกรอบยอยๆแตกออกมาจากกรอบหลัก  เปนกรอบสาขามี
ประโยชน สําหรับใหความรูพื้นฐานเพิ่มเติมแกผูเรียนที่ยังไมมีความรูพื้นฐานเพียงพอจะเรียนใน
กรอบตอไป 

 
 

แผนภูมิที่  6  แสดงรูปแบบบทเรียนโปรแกรมแบบแตกสาขา 
ที่มา : บุญเกื้อ ควรหาเวช, นวัตกรรมการศึกษา (กรุงเทพ : SR Printing, 2545), 47.       

                บุญชม  ศรีสะอาด (2541: 78 - 79) และสุวิทย มูลคํา (2546 : 36 - 37) ไดกลาวถึง  
ชนิดของบทเรียนโปรแกรมในทํานองเดียวกันไววามี 2 ชนิด คือ บทเรียนแบบเสนตรง และ
บทเรียนแบบแตกสาขา 
     1.บทเรียนแบบเสนตรง (Linear Programs) บทเรียนโปรแกรมแบบนี้ ผูเรียนจะตอง
เรียนตามลําดับตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จากกรอบแรกไปจนกระทั่งกรอบสุดทาย (กรอบจบ) จะ
ขามกรอบไมไดไมวาจะเกงหรือออนก็ตาม คนเกงจะใชเวลาเรียนนอยกวาคนออน 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  7  แสดงบทเรียนแบบเสนตรง 
ที่มา  : บุญชม ศรีสะอาด, การพัฒนาการสอน (กรุงเทพ : โรงพิมพสุวีริยาสาสน, 2541), 78. 

กรอบเริ่มตน กรอบยืน 1 

   สาขา 

กรอบยืน 2 

   สาขา 

  กรอบจบ 

    สาขา 

    สาขา 

กรอบแรก 

กรอบ 2 

กรอบจบ 
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                  2.บทเรียนแบบแตกสาขา ( Branching Programs) บทเรียนโปรแกรมแบบนี้จะมี
กรอบยืนและสาขา บางคนอาจเรียนขามบางกรอบได แตบางคนอาจเรียนกรอบยืนไมเขาใจก็
จําเปนตองไปเรียนกรอบสาขา 
 

 
       
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 8 แสดงบทเรียนแบบแตกสาขา 
ที่มา : บุญชม ศรีสะอาด, การพัฒนาการสอน (กรุงเทพ : โรงพิมพสุวีริยาสาสน, 2541), 79. 
 

                 ธีระชัย  ปูรณโชติ (2539 : 11 - 20) และอํานวย  เดชชัยศรี (2544 : 130 -131) ได
กลาวถึงชนิดของบทเรียนโปรแกรมในทํานองเดียวกันวา มี 3 ชนิด คือ 
      1.บทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรง (Linear Programs) เนื้อหาจะถูกจัดเรียงเปนกรอบ 
(Frame) ตามลําดับจากงายไปหายาก ผูเรียนจะตองเริ่มเรียนจากกรอบแรกและเรียงลําดับ
จนกระทั่งกรอบสุดทายของบทเรียนจะขามกรอบใดกรอบหนึ่งไปไมได  ส่ิงที่เรียนจากกรอบแรก
จะเปนพื้นฐานของกรอบถัดไป 

     2.บทเรียนโปรแกรมแบบแยกกิ่งหรือสาขา (Branching Programs)  นอรแมน เอ  
โครเดอร  (Norman A. Crowder) เปนผูพัฒนาจากสกินเนอร (Skinner)  ลักษณะของบทเรียน
โปรแกรมชนิดนี้จะไมดําเนินไปตามลําดับ แตจะจัดใหมีการเรียงลําดับเนื้อหายอยโดยอาศัย
คําตอบของผูเรียนเปนเกณฑ  ถาผูเรียนตอบคําถามของขอความยอย ๆ ที่เปนหลักของบทเรียน
ไดถูกตอง บทเรียนอาจมีคําแนะนําใหผูเรียนปฏิบัติตอไปโดยใหขามกรอบนี้ไปกรอบตอไป แตถา
ผูเรียนตอบคําถามไมถูกตองก็อาจมีขอความยอยตาง ๆ เพิ่มเติมใหศึกษากอน เพื่อใหผูเรียน

กรอบแรก 

กรอบ 2 

กรอบ 3 

กรอบจบ 

สาขา 

สาขา 

สาขา 
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เขาใจและกาวตอไป การเรียนจะไมดําเนินไปตามลําดับข้ันจากกรอบแรกไปถึงกรอบสุดทาย แต
อาจยอนไปยอนมาในกรอบตาง ๆ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของผูเรียน 

     3.บทเรียนสําเร็จรูปแบบผสม (Combination Programs) เปนบทเรียนโปรแกรมที่ให
โอกาสการตอบสนองของผูเรียนโดยมีทั้งแบบเสนตรง และแบบแตกกิ่งในเนื้อหาเดียวกัน 

     สรุป  ชนิดของบทเรียนโปรแกรมสามารถสรุปไดวา มี 3 แบบ  ไดแก บทเรียน
โปรแกรมแบบเสนตรง  บทเรียนโปรแกรมแบบแตกสาขา และบทเรียนโปรแกรมแบบผสม   และ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชบทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรง 

 

ชนิดของกรอบในบทเรียนโปรแกรม  

      เปร่ือง  กุมุท (2519 : 54 - 58) และ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 43 - 44) กลาวถึง 
ชนิดของกรอบในบทเรียนโปรแกรมในทํานองเดียวกัน  ดังนี้ 

1.กรอบตั้งตน (Set Frame) เปนกรอบที่นําเสนอขอมูลที่เปนหลักการหรือทฤษฎีเพื่อ 
ปูพื้นความรูใหแกผูเรียน ผูเรียนมีโอกาสจะตอบสนองไดโดยการตอบคําถามที่ไมยาก ซึ่งอาจจะ
หาคําตอบเอาจากในกรอบนั้นโดยตรงก็ได  

2.กรอบฝกหัด (Practice Frame)   กรอบชนิดนี้จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกหัด 
เกี่ยวกับส่ิงที่เรียนมาจากกรอบตั้งตน จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับความยากงายของเนื้อหา และ
ตองการฝกทักษะมากนอยเทาใด ขอสําคัญกอนที่ผูเรียนจะเรียนในกรอบฝกหัดจะตองผานกรอบ
ตั้งตนมากอน กรอบฝกหัดกับกรอบตั้งตนอาจจะไมจําเปนตองติดตอกันทันที อาจจะมีกรอบ
เพิ่มเติมมาคั่นอีกหลาย ๆ กรอบก็ได แตตองมีกรอบฝกหัดตามกรอบตั้งตนเสมอ  

3.กรอบรองกรอบสุดทาย (Sub - Terminal Frame)  เปนกรอบที่จะนําไปสูกรอบ 
สงทายจะใหความรูที่จําเปนแกผูเรียน เพื่อใหการตอบสนองในกรอบสงทายไดถูกตอง  

4.กรอบสงทาย (Terminal Frame) เปนกรอบสุดทายของกรอบที่เรียงลําดับตอเนื่อง 
มาจากงายไปหายาก ในกรอบนี้อาจจะชี้ชองไวบางหรือไมมีเลยก็ได ผูเรียนจะตองเรียนผาน
กรอบตน ๆมากอน การตอบสนองจากผูเรียนมากกวาสิ่งเราตรงกันขามกับกรอบตน ๆ  
      สรุป ชนิดของกรอบในบทเรียน สามารถสรุปไดวามี 4 กรอบ ไดแก กรอบต้ังตน 
กรอบฝกหัด  กรอบรองกรอบสุดทาย  และกรอบสงทาย 
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สวนประกอบของบทเรียนโปรแกรม 
     วิเชียร ชิวพิมาย (2526, อางถึงใน  เอมอร คลังกลาง  2545 : 14) กลาวถึงบทเรียน 

โปรแกรมควรจะมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 
     1. คําแนะนําในการศึกษาบทเรียน 
     2. จุดประสงคการเรียนรู 
     3. แบบทดสอบกอนเรียน 
     4. กรอบซึ่งในแตละกรอบประกอบดวย เนื้อหา  คําถาม  เฉลย 
     5. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

     ถวัลย มาศจรัส (2546 : 21 - 22)  กลาวถงึ  สวนประกอบของบทเรียนโปรแกรม 
ประเภทเลมวา ประกอบดวย 

     1. คําชี้แจง / คําแนะนําในการศึกษาบทเรียน 
     2. แนวคิด / วัตถุประสงค 
     3. เนื้อหา 
     4. แบบฝกหัด/คําถาม เพื่อทบทวนความเขาใจ 
     5. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
     6. เฉลยแบบทดสอบ 
     สรุปไดวา บทเรียนโปรแกรมควรมีสวนประกอบดังตอไปนี้ (1) คํานํา  (2) คําแนะนํา 

(3) คําชี้แจง (4) จุดประสงคการเรียนรู หรือวัตถุประสงค (5) กรอบเนื้อหา ซึ่งในแตละกรอบ
ประกอบดวย เนื้อหา  คําถาม  เฉลย  และ(6) แบบทดสอบหลังเรียน 

 
ขั้นตอนการสรางบทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรง 

     วิเชียร  ชิวพิมาย (2526, อางถึงใน เอมอร  คลังกลาง  2545 :14 - 15)  และบุญเกื้อ  
ควรหาเวช (2545 : 50 - 54)  ไดเสนอขั้นตอนในการสรางบทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรงไว  
6 ข้ันตอน คือ 

         1.เลือกเนื้อหา  ผูเขียนบทเรียนโปรแกรมจะตองศึกษาหลักสูตรของระดับช้ันที่จะ 
  นํามาเขียนบทเรียนอยางละเอียด ในขั้นนี้ตองคํานึงถึงเนื้อหาที่จะนํามาเปนพื้นฐานใหกับผูเรียน 

     2.ตั้งวัตถุประสงค  หรือจุดมุงหมายเปนตัวกําหนดแนวทางในการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของผูเรียน หรือกําหนดแนวทางในการสอนของครูอีกดวย 

     3.เขียนคําชี้แจงและวิธีการเรียนกับบทเรียนโปรแกรม ในคําชี้แจงบอกวามีกี่หนา
กรอบที่จะตองเรียนและเปดเรียนไปทีละหนา พรอมทั้งบอกผูเรียนวาตองทํากิจกรรมอะไรบาง 
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ถามีปญหาทําอยางไร 
     4.นําเนื้อหามาเขียนเปนบทเรียนโปรแกรม    ข้ันตอนการเขียนบทเรียนโปรแกรม มี 

วิธีการดังนี้ 
           4.1  เมื่อเลือกเนื้อหา ศึกษาหลักสูตรแลวนําเนื้อหามาแยกเปนหนวยยอย ๆ ใน
แตละหนวยนั้นจะตองเปนพื้นฐานจะนําไปสูการเรียนในหนวยยอยถัดไป 

          4.2  เขียนกรอบของบทเรียนโปรแกรม   การใชภาษาที่งายแกการเขาใจของ 
นักเรียน และใชภาษาที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน  เนื้อหาถูกตองเหมาะกับพื้นฐานวัยของ
ผูเรียน  แตละกรอบตองใหผูเรียนมีกิจกรรมรวม  และมีการประเมินกิจกรรม โดยใหผูเรียนรูผล
การเรียนของตนเอง 

     5. แกไขบทเรียนโปรแกรม   การแกไขบทเรียนควรแกไขในสิ่งตอไปนี้ 
           5.1 แกไขใหถูกตองตามหลักวิชาการแกไขความถูกตองของเนื้อหา เปนสวน

สําคัญที่สุดของบทเรียนหรือไม มีกรอบตั้งตนกรอบฝกหัด กรอบรองสุดทายและกรอบสุดทาย
หรือไม และสื่อการสอนนั้นเหมาะกับเนื้อหาของบทเรียนหรือไม     หากมีการใชส่ือการสอนใน
บทเรียนนั้นแลว เนื้อหาภายในกรอบกับความคิดรวบยอดสัมพันธกันหรือไม 
            5.2 แกไขการเขียน โดยตองพิจารณาวาผูเรียนปฏิบัติตามกฎการเรียนของ
บทเรียนหรือไมมีกรอบตั้งตนกรอบฝกหัดกรอบรองสุดทายหรือไม   และสื่อการสอนในบทเรียน
นั้น ๆ แลวเนื้อหาภายในกรอบกับความคิดรวบยอดสัมพันธกันหรือไม 
                       5.3 แกไขความเรียง  เปนการแกไขขอบกพรองตามหลักไวยากรณ  ภาษา  การ
สะกด การันต และประสิทธิภาพในการสื่อความหมาย   เพราะถาบทเรียนโปรแกรมมีความเรียง
ผิดอาจทําใหเกิดความคิดรวบยอดที่ผิดกับผูเรียนได 
                 6.ข้ันทดสอบบทเรียนโปรแกรม 
            6.1 การทดสอบแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
            6.2 การทดสอบกลุมเล็ก 
            6.3 การทดสอบภาคสนาม 

     บุญชม  ศรีสะอาด (2541: 79 - 82) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางบทเรียนโปรแกรม
ดังนี้ 

     1.ข้ันเตรียม 
         1.1 ศึกษาหลักสูตร 
         1.2 กําหนดจุดประสงค 
         1.3 วิเคราะหภารกิจ 
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         1.4 สรางแบบทดสอบ 
     2.ข้ันดําเนินการเขียน  แบงขั้น 2 ข้ัน ดังนี้ 
          2.1 เขียนบทเรียน 
          2.2 ทบทวนและแกไข 
                 2.2.1 แกไขดานความถูกตองของเนื้อหา 
                 2.2.2 การแกไขดานการเขียนภาษา 
                 2.2.3 การแกไขดานเทคนิคการเขียน 
     3. ข้ันทดลองและปรับปรุง แบงได 2 ข้ันตอน 
          3.1 ทดลองใชเปนรายบุคคล 
          3.2 ทดลองใชกับนักเรียนกลุมเล็ก    ประมาณ 5 -10 คน 
          3.3 ทดลองใชในหองเรียน 
     4. ข้ันพิมพบทเรียน 
        นําบทเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานจากการทดสอบมาพิมพเปนบทเรียนสําหรับใช

ตอไป  
     อํานวย เดชชัยศรี (2542 : 35) กลาววา ข้ันตอนในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้ 
     1. ศึกษาหลักสูตร เพื่อใหรูวาตองการสอนสิ่งใด เนื้อหามากนอยเพียงใด ใชเวลา

เทาไร ระดับของผูเรียน และควรจะมีการวิเคราะหสภาพของผูเรียนดวยจึงจะตรงกับความ
ตองการที่แทจริง 

     2. กําหนดจุดประสงค โดยกําหนดใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 
     3. วางขอบเขตงาน หรือการวางเคาโครงเรื่องจะชวยใหการลําดับเร่ืองราว กอนหลัง

ไดละเอียดและปองกันการหลงลืมเร่ืองราวบางตอนได 
     4.  เขียนบทเรียนสําเร็จรูป จะมี 3 ชนิด ไดแก 
         4.1 โปรแกรมเชิงเสน 
         4.2 โปรแกรมแบบแตกกิ่ง หรือ แบบสาขา 
         4.3 โปรแกรมแบบผสม 
สุวิทย มูลคํา (2546 : 40)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางและใชบทเรียนโปรแกรมดังนี้  

       1.ข้ันเตรียมการ 
         1.1 วิเคราะหหลักสูตร 
         1.2 กําหนดเนื้อหาและระดับช้ันเรียน 
         1.3 กําหนดวัตถุประสงค 
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         1.4 วางขอบเขตของงาน 
         1.5 วิเคราะหเนื้อหา 
         1.6 สรางแบบทดสอบ 
         1.7 เขียนบทเรียน 
         1.8 นําออกทดลองใชและปรับปรุงแกไข 
     2.ข้ันการเรียนรู 
          2.1 ทดสอบกอนเรียน 

                      2.2 แนะนําการใชบทเรียน 
          2.3 ทํากิจกรรมตามบทเรียน 
     3.ข้ันสรุป 
          3.1 ทดสอบหลังเรียน 
          3.2 สรุปสาระสําคัญ 
          3.3 ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
     สรุปวา ในการวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการสรางบทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรง 3 ข้ันตอน

ดังนี้ คือ 1) ข้ันเตรียมการ  ไดแก ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  เนื้อหา  จุดประสงค  แบบทดสอบ  2) 
ข้ันดําเนินการหรือข้ันการเรียนรู  ไดแก การเขียนบทเรียน ทดลองใช และปรับปรุงแกไข 3) ข้ัน
สรุป  ทดสอบหลังเรียน  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

 
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม 

              โสภณ นุมทอง (2540 : 82 - 86) ไดกลาววา  เมื่อผลิตสื่อข้ึนมาใชประกอบการเรียน
การสอนไมวาจะเปนชุดการสอน บทเรียนโปรแกรม  หนังสือแบบหนวยหรือชุดฝกก็ตาม ควรจะ
ไดประเมินประสิทธิภาพของสื่อวาเหมาะที่จะนําไปใชตอไปหรือไม หรือส่ือนี้จะสงเสริมหรือ
สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม จะไดหาประสิทธิภาพสื่อ มี
ข้ันตอนโดยทั่วไปดังนี้  
                 1. ข้ันทดลองใชกับนักเรียนคนเดียว  พยายามคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู 
ความสามารถและมีผลการเรียนในรายวิชานั้นอยูในระดับปานกลาง นํามาทดลองใชกอนเพื่อหา
ขอบกพรองเกี่ยวกับการใชถอยคํา  การใชภาษา  ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา และการ
ส่ือความหมายตาง ๆ เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงในเบื้องตน กอนที่จะนําไปทดลองใชในขั้นที่ 2 
                  2. เมื่อแกไขขอบกพรองที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 แลว ควรนําไปทดลองอีกครั้งกับ
นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนระดับกลาง จํานวน 3 - 5 คน โดยใหนักเรียนไดทดลอง
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เรียนจริง ๆ กิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนจริงทุกอยาง เพียงแตกลุมเล็กกวาหองเรียนจริง
เทานั้น 
                3.เปนขั้นที่ใชส่ือหองเรียนจริง ๆ ตามปกติ ซึ่งเปนการประเมินประสิทธิภาพของสื่อวา
เชื่อถือไดหรือไม ซึ่งอาจดําเนินการได 2 วิธี คือ 
                    3.1 โดยการทดสอบความแตกตางของคะแนนจาก Pre-test และPost-test 

    3.2 การใชเกณฑ  80 / 80 หรือ  90 / 90  เปนเกณฑการเปรียบเทียบคะแนนที่ได 
จากการประเมินในกระบวนการเรียนการสอนกับคะแนนที่ไดจากการสอบสุดทาย หลังจากเรียน
จบบทหรือจบเร่ืองแลว การตั้งเกณฑ 80 / 80 หรือ 90 / 90 นั้นอยูที่ดุลยพินิจวา นักเรียนของเรา
มีความสามารถในการเรียนระดับใด   และควรตั้งเกณฑเทาไร    ถานักเรียนดีมากจะตั้งเกณฑสูง 
90 / 90 ก็ได แตถานักเรียนคอนขางดี อาจตั้งเกณฑไว 80 / 80  เปนตน 
                 สมหญิง  เจริญจิตรกรรม (2525 : 50) ไดกลาวถึง การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
โปรแกรมวามีวัตถุประสงค คือ ตองการใหนักเรียนตอบคําถามในบทเรียนไดถูกตองใหมากที่สุด
ตามวิธีการที่ครูกําหนด โดยกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานของบทเรียน อาจกําหนดเปน 90 / 90  
หรือ 80 / 80 ก็ได 
                 ธีระชัย ปูรณโชติ (2539 : 36) กลาวถึง เกณฑมาตรฐานของบทเรียนโปรแกรมวา 
บทเรียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปถือเกณฑ  90 / 90 บทเรียนโปรแกรมหลายบทเรียน
มีประสิทธิภาพไมถึงเกณฑ  90 / 90 บางบทเรียนถึงเกณฑ 90 ตัวแรก แตตัวที่สองไมถึง 90 
ผูวิจัยบางคนจึงถือวา ถานักเรียนถึงเกณฑ 80 / 80  หรือ 85 / 85 ก็นับวามีประสิทธิภาพเปนที่
พอใจแลว 
                 สรุปไดวา  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ส่ือวาเหมาะที่จะนําไปใชตอไปหรือไม มีเกณฑ 80 / 80 หรือ 90 / 90 นั้นอยูที่ดุลยพินิจวา
นักเรียนของเรามีความสามารถในการเรียนระดับใดและควรตั้งเกณฑเทาไร และในการวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยตั้งเกณฑในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมไว 80 / 80  
 

บทบาทของครูในการใชบทเรียนโปรแกรม  

     สมหญิง เจริญจิตรกรรม (2525 : 53) ไดกลาวถึงบทบาทของครูวา ครูเปนผูแนะนํา 
ควบคุม และอธิบายขยายความรูใหแกผูเรียน  ประเมินความสามารถของผูเรียนและสงเสริมให
ผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  รักความซื่อสัตยและมีวินัยในตนเอง 
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     บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 55 - 56) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการใชบทเรียน
โปรแกรมในการสอนเอาไว ดังนี้ 

     1.คอยใหกําลังใจแกผูเรียน ชี้ใหเห็นประโยชนที่ไดรับและคอยหาขอมูลเพิ่มเติมให 
     2.ชวยแกปญหาในการเรียนรายบุคคล  
     3.ใหการตอบสนองตอปญหาในดานอารมณ  
     4.ประเมินผลการแสดงออกของผูเรียน  
     กิดานันท  มลิทอง (2536 :175) ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนดังนี้ 
     1.เปนผูวางแผนการเรียนโดยกําหนดวัตถุประสงค  วิธีการเรียนแบบฝกหัด 

แบบทดสอบตางๆ 
     2.ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนอยางสม่ําเสมอ  
     3.มีการประเมินผลผูเรียนทุกครั้งที่เรียนจบบทเรียนแตละบท เพื่อใหผูเรียนไดทราบ

ความกาวหนาของตน 
     4.จะตองใหเวลาและความสนใจผูเรียนทุกครั้งที่เรียนจบบทเรียน และตองเรียนรูถึง

ความถนัด  ความสนใจและความสามารถของผูเรียนแตละคนดวย  
     สาโรช โศภีรักข (2546 :127)  กลาวถึงบทบาทของครู  คือ บทบาทของครูเปนเพียง

การชี้แนะ กระตุนผูเรียนหรือใหคําปรึกษา 
     สรุปวา บทบาทของครูในการใชบทเรียน  โดยครูเปนวางแผนการเรียน  เปนผูแนะนํา 

ควบคุม   ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ และอธิบายขยายความรูใหแกผูเรียน  ประเมินความสามารถ
ของผูเรียนโดยใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
ประโยชน ของบทเรียนโปรแกรม 
      สันทัดและพิมพใจ ภิบาลสุข (2524:191-192) ไดกลาวถึงประโยชนของบทเรียน
โปรแกรมตอการเรียนการสอนดังนี้ 
      1.ประโยชนตอผูเรียน 
          1.1  ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองไปตามความสามารถของตน 
          1 .2  ผู เ รียนมีความรับ ผิดชอบในการเรียนของตนมากขึ้ น เพราะทราบ
ความกาวหนาของตน 
          1.3  ผูเรียนที่ขาดเรียนมีโอกาสชวยตนเองใหตามผูอ่ืนทัน 
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          1.4 ผูเรียนอาจใชบทเรียนโปรแกรมทบทวนความรูหรือใชเปนเครื่องชวยสรุปแทน
ครู 
      2.ประโยชนตอผูสอน 
          2.1 ใชเปนสื่อการสอนสําหรับการสอนวิธีอ่ืน ๆ ได 
          2.2 ชวยแบงเบาภาระครูในการสอนหรือวิชาพื้นฐานทําใหครูไดมีเวลาสรางสรรค
งาน 
      3.ประโยชนตอผูบริหารการศึกษา 
          3.1 ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู 
          3.2 ชวยแกปญหาโรงเรียนเล็ก ๆ ในชนบทที่มีจํานวนผูเรียนนอยจนไมสามารถ
จัดหาครูผูสอนไดหรือสนองความตองการของผูเรียนในกรณีที่ผูเรียนเลือกเรียนบางวิชาจํานวน
นอยเกินไป  
         3.3 ทําใหสามารถเพิ่มจํานวนรายวิชาใหผูเรียนเลือกเรียนไดมากวิชา 

     ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2536 :194 -195)  บุญเกื้อ ควรหาเวช  (2545 : 56 - 57) และ
สุวิทย มูลคํา (2546 :41) ไดกลาวถึง ประโยชนของบทเรียนแบบโปรแกรมไวในทํานองเดียวกัน
ดังนี้ 
      1. ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของตนและความสนใจ 
      2. ชวยใหครูทํางานนอยลงทําใหครูมีโอกาสผลิตสื่อและดูแลนักเรียนมากขึ้น 
      3. ผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
      4. สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล 
      5. เปนการแกปญหาและวิกฤติการณทางการศึกษาในปจจุบัน 
      6. แกปญหาการขาดแคลนครู หรือครูไมครบชั้นเรียน 

     7. เปนการเพาะนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน 
     8.ผูเรียนที่ขาดเรียนก็มีโอกาสชวยตนเองใหตามผูอ่ืนไดทัน 
     บุญชม  ศรีสะอาด (2541: 83) อํานวย  เดชชัยศรี (2542 :36)  และสาโรช โศภีรักข 

(2546 :129)  กลาวถึงประโยชนของบทเรียนสําเร็จรูปไปในทํานองเดียวกัน ดังนี้ 
      1. ผูเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเองตามความสามารถโดยไมตองมีครูสอน 
      2. สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล 
      3. แกปญหาการขาดแคลนครู และลดภาระในการสอนของครู 
      4. เนื้อหาวิชาเปนมาตรฐาน 
      5. จะเรียนที่ใด เมื่อใดก็ไดไมจํากัดหองเรียน 
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     6. ผูเรียนเกิดกําลังใจในการเรียน เพราะเรียนไปตามลําดับความยากงายและทราบ
ผลทันทีทันใด 

     7. ผูเรียนไดฝกแกปญหาและตัดสินใจดวยตนเอง 
     สรุปไดวา บทเรียนโปรแกรมมีประโยชน  ดังนี้   ผูเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเองและ

ดําเนินไปตามความสามารถของตน     ชวยใหครูทํางานนอยลง ทําใหครูมีเวลาในการเตรียม
บทเรียนอื่น ผูเรียนสามารถแกความเขาใจผิดของตนไดทันที  สนองความสามารถและความ
แตกตางระหวางบุคคล แกวิธีการศึกษาที่นิยมทํางานเปนกลุมและสนใจเนื้อหาวิชานอยไป 
แกปญหาขาดแคลนครู สงเสริมใหผูเรียนสามารถคนหาความรูเพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียนได
ดวยตนเอง ผูเรียนที่ขาดเรียนมีโอกาสชวยตนเองใหตามผูอ่ืนใหทันได  และครูมีโอกาสใหความ
สนใจดูแลผูเรียนเปนรายบุคคลไดมากขึ้น  

 

ขอจํากัดของบทเรียนโปรแกรม  

     สันทัด และพิมพใจ ภิบาลสุข (2525 :191 -192) สมหญิง  เจริญจิตรกรรม (2525 : 
53 - 54)  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2536 :196)  วิวรรธน จันทรเทพย  (2540 : 264)  และบุญชม 
ศรีสะอาด (2541: 83) ไดกลาวถึง ขอจํากัดของบทเรียนโปรแกรมไปในทํานองเดียวกันสรุปได
ดังนี้ 

     1. ไมอาจใชแทนครูไดอยางสิ้นเชิง  เพราะผูเรียนยังตองการคําตอบ หรือ คําแนะนํา
จากครูบทเรียนโปรแกรมจึงเปนเพียงเครื่องชวยสอน 

     2. ไมอาจใชกับเนื้อหาบางวิชาได  เชน  การเขียนเรียงความที่ตองการการตอบสนอง
ในแงความคิด 

     3. ผูเรียนเรียนไดเร็วจริง แตลืมงาย 
     4. ผูเรียนขาดทักษะในการเขียนหนังสือ เพราะผูเรียนจะเขียนเฉพาะคําตอบสั้น ๆ

เทานั้นและการใชบทเรียนโปรแกรมอยางเดียวโดยตลอด จะทําใหผูเรียนขาดการติดตอซึ่งกัน
และกัน ไมสงเสริมการเรียนรูจากกันและกัน 

     5. การใชบทเรียนโปรแกรมในชั้นเรียน ผูที่เรียนเรียนไดรวดเร็วจะเสร็จกอนและมี
เวลาเหลืออีก ถาไมมีกิจกรรมใหทําก็อาจมีพฤติกรรมที่รบกวนคนอื่น จะตองวางแผนและกําหนด
งานพิเศษให สวนผูที่เรียนชาบางคนอาจทําไมเสร็จ ตองใหทํานอกเวลาหรือใหไปทําที่บานตอ 

     6. ความซื่อสัตยเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหบรรลุผลที่ปรารถนา ถานักเรียนไมปฏิบัติ
ตามวิธีเรียนที่ถูกตอง กลาวคือ ไมไดใชความคิดในการตอบ แตใชวิธีดูเฉลยคําตอบแลวนํามา
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ตอบ นอกจากจะทําใหเรียนไมไดผลแลว ยังปลูกฝงการโกงอีกดวย จึงควรชี้แจงใหเขาใจให
ถูกตองวาวิธีดังกลาวนั้น ไมมีประโยชนใด ๆ สําหรับผูเรียน  

     อํานวย  เดชชัยศรี (2542 :36) และบุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 57) กลาวถึง 
ขอจํากัดของบทเรียนโปรแกรม ดังนี้ 

     1. เหมาะสําหรับเนื้อหาที่เปนความจริงหรือความรูพื้นฐาน มากกวาเนื้อหาที่ตองการ
แสดงความคิดเห็น  

     2. มีสวนทําใหนักเรียนขาดทักษะในการเขียนหนังสือ  
     3. ผูเรียนขาดการสื่อสารติดตอซ่ึงกันและกัน  
     4. ภาษาที่ใชอาจเปนปญหา สําหรับในบางทองถิ่น 
     5. มีสวนทําใหเด็กที่เรียนเกงเบื่อหนาย โดยเฉพาะบทเรียนโปรแกรมแบบเชิงเสน  
     6. บทเรียนโปรแกรมแบบสาขาเขียนใหดีคอนขางยาก  
     สุวิทย มูลคํา (2546 : 41) กลาวถึงขอจํากัดของบทเรียนโปรแกรมมีดังนี้ 
     1.กรณีที่บทเรียนโปรแกรมมีคุณภาพไมดีพอ เชนกิจกรรมไมนาสนใจ ขอมูลหรือ

เนื้อหาสาระผิดจากขอเท็จจริง ส่ือไมทันสมัย ไมดึงดูดใจผูเรียนอาจทําใหผูเรียนเบื่อหนายได 
     2.การสรางบทเรียนโปรแกรมจําเปนตองใชเวลาในการจัดทํามากพอสมควรและตอง

อาศัยความรู ความสามารถของผูเชี่ยวชาญ 
     3.ผูเรียนที่อานหนังสือไมออกจะเปนอุปสรรคตอวิธีสอนแบบโปรแกรม 
     สรุปขอจํากัดของบทเรียนโปรแกรม  ดังนี้  เหมาะสําหรับเนื้อหาที่เปนความจริงหรือ

ความรูพื้นฐาน  ไมอาจใชแทนครูไดอยางสิ้นเชิง   ผูเรียนขาดทักษะในการเขียนหนังสือ     ผูเรียน
ขาดการสื่อสารติดตอซ่ึงกันและกัน   บทเรียนโปรแกรมแบบสาขาเขียนใหดีคอนขางยาก 
จําเปนตองใชเวลาในการจัดทํามากพอสมควรและตองอาศัยความรู ความสามารถของ
ผูเชี่ยวชาญผูเรียนเรียนไดเร็วจริง แตลืมงาย  และผูเรียนที่อานหนังสือไมออกจะเปนอุปสรรคตอ
วิธีสอนแบบโปรแกรม 

 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับบทเรียนโปรแกรม 

      การสรางบทเรียนโปรแกรม ธีระชัย ปูรณโชติ (2539 : 9 -11) และบุญเกื้อ ควรหาเวช            
(2545 :41- 42) กลาวไปในทํานองเดียวกันวา ตองอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยาการเรยีนรู 2 ทฤษฎ ี
คือ  ทฤษฎีของธอรนไดค (Thorndike ) และทฤษฎีของสกินเนอร (Skinner) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 52

     1.ทฤษฎีของธอรนไดค  (Thorndike) 
    1.1  กฎแหงผล (Law of Effect) คือ การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง 

ทั้งสองสิ่งนี้จะเชื่อมโยงกันไดถาสามารถสรางสภาพอันพึงพอใจใหแกผูเรียนได ซึ่งอาจจะไดจาก
การเสริมแรง เชน  การรูวาตนเองตอบคําถามไดถูกตอง หรือการใหรางวัล เปนตน  

    1.2 กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) การที่ผูเรียนไดกระทําซ้ําหรือทํา
บอยคร้ัง จะเปนการชวยเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูที่มั่นคงขึ้น ฉะนั้น การเรียนรูจะเกิดขึ้นมาก
หรือนอย จะขึ้นอยูกับการใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกหัดในเรื่องที่เรียนนั้นตามความเหมาะสมดวย  

          1.3  กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) เมื่อรางกายพรอมที่จะกระทําแลว 
ถามีโอกาสที่จะกระทํายอมเปนที่พึงพอใจ ในทางตรงกันขาม ถารางกายไมพรอมที่จะกระทํา แต
ถูกบังคับใหตองกระทําก็จะเกิดความไมพึงพอใจเชนกัน  และยงยุทธ  สุวรรณนัง (2547: 55-57)  
กลาวถึง ความสัมพันธของกฎทั้งสามของทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) สามารถ
นํามาประยุกตในการเรียนการสอนในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวย
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของหลักการดังตอไปนี้ 

                1.3.1 บทเรียนโปรแกรมจะตองกําหนดเนื้อหาตามจุดมุงหมายของการเรียน 
                1.3.2 เนื้อหาเหลานั้นจะตองแบงออกเปนหนวย หรือตอนยอย ๆ เรียกวา 

 เฟรม (frame)  แตกตางกันเปนลําดับตอเนื่องกันไป 
                 1.3.3 ผูเรียนมีสวนรวมดวยตนเองในการตอบสนองหรือการกระทําการ
แกปญหานั้น ๆ ทีละตอน 
                 1.3.4 ผูเรียนสามารถทราบผลการตอบสนองทันที อันเปนการเสริมแรงแตละ
คร้ัง 
                 1.3.5 ผูเรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตน 
       การสรางบทเรียนโปรแกรมจึงสอดคลองกับหลักจิตวิทยาของธอรนไดร(Thorndike) 
อีกหลายกฎ คือ  กฎแหงผล (Law of Effect) ซึ่งกลาววา รางวัลและการสมหวังจะชวยเสริมการ
แสดงพฤติกรรม   แตการทําโทษ และการผิดหวังจะลดพฤติกรรมลงกฎแหงความถี่ คือการ
ตอบสนองตอบทเรียนถูกบอย ๆ (ความถี่สูง) จะเปนรางวัลที่นักเรียนไดรีบกฎแหงความใหม 
เนื่องจากคําตอบที่ถูกตอง มักจะเปนสิ่งที่นักเรียนจะกระทําเปนสิ่งสุดทาย จึงชวยในการจดจําได
งายขึ้น 
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     2. ทฤษฎีของสกินเนอร  (Skinner)  หลักการสําคัญที่นํามาใชเปนหลักของบทเรียน
โปรแกรม คือ หลักการเสริมแรง ผูเรียนจะเกิดกําลังใจตองการเรียนตอเมื่อไดรับการเสริมแรงใน
ข้ันตอนที่เหมาะสม การเสริมแรงของบทเรียนโปรแกรมนั้นใชการเฉลยคําตอบใหทราบทันที และ
พยายามหาวิธีการเพื่อไมใหเกิดการตอบสนองที่ผิดพลาด โดยการจัดเสนอความรูใหตอเนื่องที
ละขั้นอยางละเอียด 

         ทฤษฎีของสกินเนอร (Skinner) ยึดหลัก  ดังนี้ 
          2.1 เงื่อนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) 
          2.2 การไดการเสริมแรง (Reinforcement) 
                 2.2.1  การใหการเสริมแรงทุกครั้ง 
                 2.2.2  การใหการเสริมแรงเปนครั้งคราว 

     3. การดัดรูปหรือการปรับพฤติกรรม (Shaping) พฤติกรรมการเรียนรูบางอยาง
ซับซอนมาก มักจะประกอบดวยขั้นตาง ๆ ตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ  พฤติกรรมจะเปลี่ยนไป หากเด็ก
การเรียนรู   บทเรียนโปรแกรมใชวิธีนําสวนยอย ๆ ตาง ๆ มาประกอบกันจะเกิดเปนการเรียนรูได
ในที่สุด 

     4.หลักความแตกตางระหวางบุคคล ทฤษฎีการเรียนรูกลาววา แตละคนมีความ
แตกตางกัน ดังนั้นการนําหลักจิตวิทยาชวยในการสรางบทเรียนโปรแกรมตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 

         4.1  การใหผูเรียนรูผลความกาวหนาของตนเอง 
         4.2  การใหรางวัล   หมายถึง   การสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูเรียน 
         4.3  การทําโทษ ในการสรางบทเรียนโปรแกรม ใชวิธีนี้นอยมาก เพราะใชไมไดผล

เทากับการใหรางวัล    
       หลักของสกินเนอร (Skinner) ในการสรางบทเรียนโปรแกรมและเครื่องชวยสอน ยึด
หลักดังนี้ 

     1. วางเงื่อนไขการกระทําใหผูเรียนตอบสนอง 
2. คําตอบตองใหตรงกับคําถาม ไมใหตอบตามยถากรรม 

  3. ถาตอบถูกจะตองไดรับการเสริมแรง ใหรูผลวาตอบถูกหรือตอบผิดคําถามจะมี 
ลําดับจากงายไปหายาก เกิดการเรียนรูบทเรียนที่ยากขึ้นตามลําดับ 
                 สรุปไดวา ในการสรางบทเรียนโปรแกรมตองอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู 2 
ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของธอรนไดค (Thorndike) คือ กฎแหงผล  กฎแหงการฝกหัด และ กฎแหง
ความพรอม  รวมทั้งทฤษฎีของสกินเนอร (Skinner)  คือ เงื่อนไขการตอบสนอง   การเสริมแรง  
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ผูเรียนจะเกิดกําลังใจตองการเรียน ตอเมื่อไดรับการเสริมแรงในขั้นตอนที่เหมาะสม  การปรับ
พฤติกรรม  และความแตกตางระหวางบุคคล                                               
                 นอกจากในการสรางสื่อประเภทบทเรียนโปรแกรมโดยยึดหลักจิตวิทยาของธอรนไดร
(Thorndike) และหลักของสกินเนอร (Skinner) ในการชวยเสริมใหนักเรียนไดแสดงพฤติกรรม 
ไดรับการเสริมแรงทําใหงายตอการจดจําเนื้อหาในบทเรียน    นักเรียนสามารถเรียนไปตาม
ความสามารถของตน  สงเสริมใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแลว ส่ิงที่
ขาดไมไดคือ การนําส่ิงที่นักเรียนสนใจเขามาใชประกอบการสรางบทเรียนโปรแกรม  เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูในบทเรียนนั้น ๆ  ส่ือการสอนประเภทหนึ่งที่ผูสอนสามารถจัดสรางขึ้นเพื่อ
แสดงแทนของจริงไดก็คือ   ส่ือการสอนประเภทการตูน 
 

การตูน 
 

     มนุษยรูจักเขียนภาพ หรือ วาดรูปกันมากอนจะมีภาษาเขียนหรือภาษาอักษร ซึ่งเปน
ความจริงที่มีหลักฐานยืนยันสามารถพิสูจนไดตามถ้ําตาง ๆ ทั่วโลก  การเลาเรื่องดวยภาพเปน
สูตรสําคัญของหนังสือการตูน  การตูนมีอิทธิพลตอเด็กมากทั้งดานหนังสือและโทรทัศน   ครูก็
สามารถนําสิ่งที่เด็กสนใจเขามาในหองเรียนได โดยใชประกอบในการเขียนกระดานดํา ใชทํา
อุปกรณการสอน ใชจัดปายนิเทศ เพื่อดึงดูดความสนใจหรือเราความสนใจ 
 

ความหมายของการตูน 
     ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร (2534 : 7- 8) ; จารุพรรณ ทรัพยปรุง (2543 :140 -141) 

และดวงพร วิฆเนศ  (2545 : 53)  กลาวในทํานองเดียวกันวา  การตูนมีศัพทใกลเคียงที่สามารถ
อธิบายไดดังนี้  
      1.การตูน (Cartoon)  เปนคําฝร่ังเศส   หมายถึง  รูปวาดบนกระดาษแข็งที่เปนภาพ
ลอเลียน วาดอยูในกรอบ และแสดงเหตุการณที่เขาใจงาย ชัดเจน มีคําบรรยายสั้น ๆ 
      2.การตูน (Comic) เปนลักษณะการตูนที่มีความตอเนื่องเปนเรื่องราวมีคําบรรยาย  
มีบทสนทนาในภาพแตละภาพ ลักษณะของภาพจะออกมาในเชิงภาพการตูนที่ไมเนนความจริง
ของกายวิภาค อันเปนลักษณะเดียวกับ Cartoon 
      3.นิยายภาพ (Illustrated Tale) เปนการเขียนเลาเรื่องดวยภาพเชนกัน แตลักษณะ
ภาพมีความสมจริงสมจังเขียนถูกตองตามหลักกายวิภาค  การเขียนฉากประกอบ การใหแสงเงา 
การดําเนินเรื่องตอเนื่องตั้งแตกรอบแรกจนถึงกรอบสุดทาย ไมขามขั้นตอน   สามารถโนมนาวใจ
ผูอานใหคลอยตามเนื้อเร่ืองไดเปนอยางดี 
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     4.ภาพลอ (Caricature) เปนคําที่มีรากศัพทมาจากคําวา Caricare  หมายถึงภาพ
ลอเลียนที่แสดงถึงการเปรียบเปรย เสียดสี เยาะเยย ถากถาง หรือใหดูขบขันโดยเนนสวนดอย 
หรือ สวนเดนบนใบหนา บุคลิกลักษณะใหผันแปรไปจากธรรมชาติที่เปนจริง   ซึ่งสวนมากมักใช
เปนภาพลอทางการเมือง บุคคลที่มีชื่อเสียง 
      คําวา การตูน (Cartoon) มีผูใหความหมาย ไวหลายแนวคิด ดังตอไปนี้ 

     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (สํานักราชบัณฑิตยสถาน 2525 :90) 
ใหความหมายของคําวา  การตูน หมายถึง ภาพลอเลียน หรือ รูปวาดลายเสนแสดงเรื่องราวที่
สนุกสนานของบุคคล สัตว  ส่ิงของ   อาจเปนภาพชวนขัน  เปนภาพแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณทางการเมืองก็ได 
      จินตนา  ใบกาซูยี (2534 : 223) ใหความหมายของการตูนไววา  การตูน คือ 
ภาพวาดงาย ๆ  ซึ่งมักไมเหมือนภาพธรรมดาทั่วไป อาจมีรูปรางตามลักษณะธรรมชาติ ตาม
รูปทรงเรขาคณิต หรือรูปทรงอิสระอยางไรก็ตาม แตมักมีรูปรางเกินเลย หรือ ลดรายละเอียดของ
ภาพที่ไมจําเปนออกเสีย เพื่อจุดมุงหมายของการบรรยาย หรือการแสดงออก หรือ มุงหวังใหเกิด
ความตลก ขบขัน ลอเลียน เสียดสีการเมืองและสังคม หรือ อาจใชในการโฆษณาประชาสัมพันธ 
หรือ ใชประกอบในการเลาเรื่องที่บันเทิงคดีและสารคดี  
      ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร (2534 : 7) และจารุพรรณ ทรัพยปรุง (2543 :140) กลาวถึง
คําวา  การตูนในทํานองเดียวกันวา การตูนเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษวา Cartoon ซึ่ง
สันนิษฐานวามีรากศัพทมาจากคําวา  Cartone (คาโตเน) ในภาษาอิตาลี   ซึ่งหมายถึง 
แผนกระดาษที่มีภาพวาด ตอมาความหมายของคํานี้อาจเปลี่ยนไป เปนภาพลอเลียนเชิงขบขัน  
เปรียบเปรย  เสียดสี หรือ แสดงจินตนาการฝนเฟอง 
      กิตติคุณ รุงเรือง (2544 : 39) กลาวถึง การตูนวา ภาพวาด หรือลายเสนที่แสดง
ความคิดของบุคคล หรือสถานการณที่มีลักษณะผิดเพี้ยนจากความเปนจริง แตยังยึดหลักเกณฑ
ของความเปนจริงอยูบาง เพื่อส่ือความหมายและมุงใหเกิดอารมณสนุกสนาน 
      พจนานุกรมเวบสเตอร (Webster 1983 : 278, อางถึงใน กิตติคุณ รุงเรือง 2544 :38) 
ไดอธิบายวา Cartoon มาจากภาษาละตินวา Carta และภาษาฝรั่งเศสวา  Cartoon  หมายถึง 
ภาพที่แสดงความคิดที่ตองการสอเสียด ลอเลียน ชวนใหตลกขบขัน หรือ แสดงการกระทําใน
สถานการณบางอยางของบุคคลที่นาสนใจ 
      สันตธวัช  ศรีคําแท ( 2545 : 56) กลาววา รากศัพทของการตูน มาจาก Cartone   ซึ่ง
เปนคําในภาษาอิตาเลียน หมายถึง กระดาษขนาดใหญ และการตูนในคําไทย  มาจากศัพท
ภาษาอังกฤษ Cartoon ซึ่งมีลักษณะเปนภาพเขียนลอบุคคลหรือเหตุการณบางอยาง และอาจ
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เปนลายเสนที่แสดงการสื่อสารมุงเนนความรูสึกขบขันมากกวาอยางอื่น สวนมากจะเปนเรื่องของ
บุคคล การกระทํา และเหตุการณตาง ๆ ที่เปนที่สนใจในปจจุบัน 
      สําราญ   ผลดี (2547 : 6 - 7) กลาวถึงคําวา  การตูน ก็คือ ศิลปะการวาดภาพดวย
ความเรียบงายที่ผสมผสานกับจินตนาการของผูวาดใหออกมาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เพื่อส่ือ
ความหมายหรือ ถายทอดประสบการณ เร่ืองราว เหตุการณที่พบเห็นดวยวิธีการอยางใดอยาง
หนึ่ง โดยอาศัยรูปทรงธรรมชาติที่พบเห็นแลวดัดแปลง แกไขตัดทอนรายละเอียดที่ไมตองการ
ออก จนมีรูปแบบที่สามารถสื่อความเขาใจระหวางกันได 
      ดังนั้น คําวา การตูน (Cartoon) สรุปไดวา หมายถึง  ภาพลายเสนที่เขียนขึ้นมางาย ๆ 
แสดงเรื่องราวที่สนุกสนานของบุคคล สัตว  ส่ิงของ  มีรูปรางลอเลียนของจริง  มีจุดมุงหมายใน
การแสดงออก เพื่อใหเกิดความขบขัน   หรือแสดงจินตนาการของตนโดยยึดหลักเกณฑของความ
เปนจริง  
   

ลักษณะภาพและประเภทของการตูน  
            ลักษณะภาพของการตูน  
               ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร (2534 :10) กลาวถึงลักษณะภาพการตูน สามารถแบงออก
ได 4 ลักษณะ ดังนี้ คือ 
     1.ภาพลอเลียนแบบธรรมชาติ (Natural Cartoon)  แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ 
         1.1  การตูนรูปสัตว  รูปสัตวนี้ยังแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
               1.1.1 การตูนรูปสัตวกริยาทาทางเหมือนสัตวจริง หมายถึง รูปสัตวที่เขียน
เลียนแบบธรรมชาติ อาจจะมีลักษณะเหมือนจริง หรือลดตัดทอนใหผิดแปลกไปอยางภาพ
การตูน  แตกริยาทาทางยังคงเปนสัตวประเภทนั้น ๆ อยู 
               1.1.2 การตูนรูปสัตวทาทางคน  หมายถึง การตูนรูปสัตวตาง ๆ ที่เขียน
เลียนแบบธรรมชาติจริง  แตมีกริยาทาทางการแตงตัวเลียนแบบคน เชน มิกกี้เมาส  ซึ่งสวนใหญ
เปนการตูนของวอลทดิสนีย หรือโดเรมอนของญี่ปุน  
      2.การตูนภาพวิจิตร  หมายถึง ลักษณะการตูนที่มีลวดลาย การเขียนสวยงามใน
ลักษณะวิจิตรศิลป   การใชเสนตกแตงลวดลายทําอยางประณีต  วิจิตร  อาจถือไดวาเปนงาน
ศิลปะที่มีคา 
      3.การตูนภาพกราฟก  หมายถึง  การตูนที่มีลักษณะการเขียนภาพเหมือนกับงาน
ออกแบบ  รูปการตูนมักเปนรูปรางงาย ๆ ทางเรขาคณิต เชน วงกลม สามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยม วงรี 
เปนตน  การระบายสีมักเปนสีเรียบ หรือ ไลน้ําหนักออนจางเล็กนอย มีขอบเขตของการลงสีที่
แนนอน รูปเสนขอบชัดเจน ในลักษณะเดียวกับงานออกแบบกราฟก 
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      4.การตูน 3 มิติ หมายถึง การสรางรูปการตูนจากวัสดุตางๆ เชน ดิน ไม พลาสติก 
เพื่อใหเปนรูปการตูน 3 มิติกอน แลวจึงถายเปนภาพ หรือ ภาพยนตร การตูน 2 มิติ อีกครั้งหนึ่ง     
ซึ่งถาถายทําเปนภาพยนตรยังสามารถใชเทคนิคถายทําใหหุนการตูนนั้นเคลื่อนไหวไดเหมือนมี
ชีวิตจริง 
     จินตนา ใบกาซูยี (2534 : 226 -227) ไดกลาวถึงลักษณะของการตูน พิจารณาได
ดังนี้ 
      1. เปนภาพศิลปะลายเสน หมายถึง การตูนเปนการวาดลายเสน ซึ่งเปนศิลปะการ
วาด มักนิยมวาดเพื่อแสดงเหตุการณ  เลาเรื่อง เลาเหตุการณอยางตอเนื่องหรือจบในรูปเดียว 
      2. เปนภาพวรรณกรรม  หมายถึง การตูนใชเปนสื่อเลาเรื่องที่มุงสนองอารมณผูอาน 
      3. เปนศิลปะการละคร  หมายถึงการตูนมีพัฒนาการมาจากศิลปะการละคร  
      4. เปนภาพลักษณะภาพยนตร หมายถึง การตูนมีความมุงหวังที่จะจูงใจใหเห็น
เหตุการณที่กําลังเคลื่อนไหว 
      จักรกฤษณ นิลทะสิน (2545 : 8) ไดกลาวถึงลักษณะภาพของการตูนมี 2 ลักษณะ 
คือ 
      1. การตูนภาพนิ่ง (Static cartoons) หมายถึง ลักษณะที่ไมทีการเปลี่ยนแปลง
อิริยาบถเปนการบอกเลา เลาเรื่อง ไมมีการดําเนินเรื่องตอ 
      2. การตูนภาพเคลื่อนไหว (Dynamic cartoons) หมายถึง ลักษณะที่มีความ
เปลี่ยนแปลงลีลา อิริยาบถตาง ๆ ของตัวการตูน จากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่ง 
      สรุปไดวา  ลักษณะภาพของการตูน มี 2  ลักษณะคือ 
      1. การตูนภาพนิ่ง  ไดแก  การตูนลอเลียนแบบธรรมชาติ  ศิลปะลายเสน  การตูน
ภาพวิจิตร   
      2. การตูนภาพเคลื่อนไหว  ไดแก  ภาพยนตร   การละคร  การตูน 3 มิติ   
 
ประเภทของการตูน  
      สังเขต นาคไพจิตร (2530:44) กลาววา เราสามารถแยกประเภทตามลักษณะ
รูปแบบไดดังนี้ 
      1. รูปแบบเพื่อความบันเทิงทั่วไป เชน เร่ืองตลกขบขัน ผจญภัย เปนตน 
      2. รูปแบบเพื่อคุณคาทางการศึกษา  เชน  เ ร่ืองเกี่ยวกับการเมือง  วรรณคดี 
ประวัติศาสตร และศาสนา  เปนตน 
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     ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร (2534 :11) กลาวถึงประเภทของการตูนอาจแบงเปน
ประเภท หรือ คุณประโยชนในการใชภาพการตูนได 7 ประเภท ดังนี้ คือ 
      1. ภาพลอสังคม (Cag Cartoon) มักเปนภาพในเชิงภาพลอ โดยนักเขียนการตนูภาพ
ลอโดยเฉพาะนิยมพิมพในหนังสือพิมพและนิตยสาร 
      2. ภาพลอการเมือง (Political and Editional Cartoon) เปนภาพลอผูบริหารประเทศ  
เนนทางดานการเมืองละการปกครอง โดยมีจุดมุงหมายกระตุนผูอานใหเห็นในเชิงตรงกันขาม 
หรือ ขบขัน เสียดสี เปนตน 
      3. การตูนโฆษณา (Commercial Cartoon) หมายถึง การตูนที่ใชในงานโฆษณาชวน
เชื่อในสินคาของตนลักษณะการตูนอาจเปนรูป 2 มิติ หรือ หุนรูปปนการตูน 3 มิติ 
      4. การตูนประชาสัมพันธ (Public Relations Cartoon) เปนการตูนในลักษณะ
เดียวกับการตูนโฆษณา แตตางกันตรงที่วัตถุประสงควา การตูนประชาสัมพันธ เปนการตูนที่ใช
ประดับตกแตง เพื่อกระตุนในการบอกขาว    แจงขาวใหผูอ่ืนไดทราบโดยมิไดมุงหวังผลทางดาน
การคา  เหมือนการตูนโฆษณา 
      5.การตูนลอเลียน (Caricature Cartoon) เปนการตูนที่เขียนในเชิงลอเลียนบุคคลให
ดูตลกขบขัน  โดยวาดบุคลิกลักษณะเกินความเปนจริง 
      6.การตูนเรื่องยาว (Comic Strip Cartoon) เปนการตูนที่ใชดําเนินเรื่องราว หรือ 
ประกอบนิยาย นิทานตางๆ ตั้งแตตนเร่ืองจนจบ มักมีความยาวเปนตอน ๆ ไมสามารถจบภายใน
กรอบภาพเดียวเหมือนการตูนลอ 
                7.ภาพยนตรการตูน (Animated Cartoon) หมายถึงการทําภาพวาดการตูนใหออกมา
เปนภาพยนตร โดยการวาดการตูนลงบนแผนใสแลวถายเปนภาพยนตรใหมีลักษณะเคลื่อนไหว
เหมือนมีชีวิตจริง 
     จินตนา ใบกาซูยี (2536 : 223 - 224) ไดกลาวถึง ประเภทของการตูนไดเปน 5 
ประเภท ดังนี้ 
      1.การตูนรูปสัตว เปนภาพวาดสัตวตาง ๆ แตบุคลิกทาทางเหมือนคน 
      2.การตูนแบบยุโรป   คือ  ภาพวาดที่วาดรูปสัตวใหเหมือนคน และคนใหเหมือนสัตว 
      3.การตูนสมัยใหม  คือ ภาพวาดที่เขียนใหดูวิกลวิกาลออกไป ดูไมออกวาเปนภาพ
คนหรือสัตวแตผูดูรูวาเปนภาพการตูน 
      4.การตูนแบบอเมริกา คือ ภาพวาดการตูนสัตวที่ใสบุคลิก อุปนิสัย ทาทาง และ
พฤติกรรมของคนเขาไปจนคนดูยอมรับ 
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      5.การตูนเรื่องยาว ประเภทผจญภัย ซึ่งวาดภาพคลายคนจริง แตไมเหมือนคนจริง 
เปนเรื่องราว 
      จักรกฤษณ นิลทะสิน (2545 : 8 - 9) ไดแบงประเภทของการตูน ได 5 ประเภท คือ 
      1.การตูนการเมือง (Political Cartoons) เปนการตูนที่มุงเนนการลอเลียน เสียดสี 
ประชดประชันบุคคลหรือเหตุการณที่สําคัญ 
      2.การตูนขําขัน (Gag Cartoons) เปนการตูนภาพเคลื่อนไหวที่มุงเนนความขบขัน
เปนหลัก 
      3.การตูนเร่ืองราว (Comicorserial Cartoons) เปนการนําเสนอการตูนที่เปนเรื่องราว
ตอเนื่องกันจนจบ  
      4.การตูนประกอบเรื่อง (Illustrated Cartoons) เปนการตูนที่ใชประกอบกับขอเขียน
อ่ืน ๆ ประกอบโฆษณาเพื่อขยายความ หรือการตูนประกอบการศึกษา 
      5.การตูนมีชีวิต หรือภาพยนตรการตูน (Animated Cartoons) เปนการตูนที่มีการ
เคลื่อนไหว มีการลําดับภาพ  

     สรุปไดวาประเภทของการตูนสามารถแบงได  9 ประเภท ไดแก การตูนลอเลียน
ธรรมชาติและสังคม  การตูนภาพวิจิตร  การตูนภาพกราฟก  การตูน 3 มิติ   การตูนเรื่องราว
การตูนประกอบเรื่อง    การตูนมีชีวิต หรือภาพยนตรการตูน   การตูนแบบอเมริกา  และการตูน
แบบยุโรป 
 
หลักเกณฑการเลือกการตูนประกอบการสอน 
      วัฒนะ จูฑะวิภาค (2523 : 40 - 43) และสังเขต นาคไพจิตร (2530 : 61) ไดให
หลักเกณฑในการเลือกการตูนมาใชในการประกอบการสอน พอสรุปไดดังนี้ 
      1.เลือกการตูนที่เหมาะกับประสบการณของผูเรียน ซึ่งตองเขาใจความหมายไดโดย
ตองคํานึงถึงประสบการณเดิมของนักเรียน  
      2.เลือกการตูนที่ออกแบบงาย ๆ ไมสลับซับซอนมากนัก ใหมีลักษณะเฉพาะที่จําได 
สามารถสื่อความคิดแกผูเรียนได 
      3.ควรเปนการตูนที่มีลักษณะใหความหมายชัดเจน    เปนการตูนที่เด็กคุนเคย    และ
เขาใจความหมายไดดีมาใชประกอบการสอน 
      4.เลือกการตูนที่มีขนาดพอเหมาะ  คือ  เหมาะสมทั้งขนาดของภาพ สีสัน ความยาว
ของเรื่อง  วัยของผูเรียนเปนสําคัญ 
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      5. เลือกการตูนที่เนื้อหาเหมาะสม สอดคลองกับจุดมุงหมายของบทเรียน และเปน
ภาพงาย ๆ ที่แสดงลักษณะเดนของสิ่งของที่ตองการแสดง 
      6. ถามีหลายภาพในหนึ่งหนากระดาษ ควรพิจารณาจัดลําดับภาพใหสอดคลองกับ
หลักการอานและการเขียนที่เด็กตองกวาดสายตา 

     กิตติคุณ รุงเรือง (2544 : 40) กลาวถึงหลักการเลือกการตูนประกอบการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา ไวดังนี้  

     1. เลือกการตูนที่ไมเปนนามธรรมมากเกินไป ควรเลือกการตูนแบบงาย ๆ ไมซับซอน
และมีลักษณะที่เดนชัดจําไดงาย 

     2. เลือกการตูนที่มีลักษณะบงชัด เจาะจงเฉพาะเรื่อง 
     3. เลือกการตูนที่เหมาะสมกับประสบการณของผูเรียน คือ ผูสอนตองคํานึงวาผูเรียน

นั้นเคยไดศึกษาหรือประสบกับส่ิงนั้นๆมาแลวเปนพื้นฐานหรือไม 
     4. เลือกการตูนที่มีลักษณะเหมาะสม คือ เหมาะสมกับขนาดความยาวของเรื่อง ภาพ 

สีสัน วัยและระดับความรูของผูเรียน 
     5. เลือกการตูนที่เนนเรื่องธรรมะชนะอธรรม หรือความดีอยูเหนือความชั่ว 
     6. เลือกการตูนที่เปนแบบอยางที่ดีของผูเรียน 
     7. เลือกการตูนที่ไมชี้ชองทางใหผูเรียนกระทําความผิดกฎหมายหรือเลียนแบบ

อาชญากร 
     8. เลือกการตูนที่ไมใชคําเยาะเยย   ถากถาง  ดูหมิ่นสังคมกลุมใดกลุมหนึ่ง 
     9. ควรเปนการตูนที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในทักษะการแกปญหา

เฉพาะหนาได 
      สรุปไดวา  การเลือกการตูนมาใชในการเรียนการสอน  จําเปนตองพิจารณา
หลักเกณฑในการเลือกหลาย ๆ ดาน เชน เนื้อหา การดําเนินเรื่องควรคํานึงถึงวัยของเด็ก  ภาพ
ตองมีขนาดพอเหมาะ  มีความชัดเจน  ภาษาที่ใชตองไมซับซอนและเขาใจงาย 
 

การตูนกับการจัดการเรียนการสอน 
                การตูนเขามามีบทบาทในกระบวนการเรียนรูของเด็กมากขึ้น เพราะการตูนเราความ
สนใจใหอยากรูอยากเห็น อยากเรียนและยังชวยใหเกิดความสนุกสนาน ชวยใหเกิดการเรียนรูได
เร็ว ลดความเบื่อหนายไดดี ดังนั้น การตูนที่นํามาใช เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนควรมี
ลักษณะสรางสรรค สรางความรูสึกนึกคิดที่ดี 
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      วาสนา ชาวหา (2533 :76) กลาวถึง การนําการตูนมาใชในการเรียนการสอน ทําได
หลายลักษณะ ดังนี้ 
      1.ใชนําเขาสูบทเรียน เนื่องจากการตูนสามารถดึงดูดความสนใจผูเรียนไดเปนอยางดี  
      2.ใชประกอบการบรรยายหรืออธิบาย ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่องราวไดเปนอยาง
ดี เพราะการตูนทําใหบทเรียนเปนรูปธรรมขึ้น 
      3.ใชเปนกิจกรรมการเรียนของผูเรียน โดยการสงเสริมใหผูเรียนฝกหัดวาดการตูนงาย 
ๆเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 
      4.ใชสรุปบทเรียน เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดไดงาย และสามารถจดจําไดนาน 

     ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร (2534 : 14 -15) ไดกลาววา การตูน นอกจากจะใหความรู
และความบันเทิงแลว ควรมีลักษณะตาง ๆ ดังนี้ คือ 
      1.สงเสริมการคนควาและความคิดที่เปนวิทยาศาสตร เพื่อปลูกฝงใหเด็กสนใจ
ทดลอง คนควาหาเหตุผลที่จะไดมาซึ่งความเปนจริงมิใชฝากชีวิตไวกับโชคชะตา 
      2.ควรหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย วิญญาณ โชคลาง อันหาเหตุผลที่
พิสูจนความจริงมิได เพื่อมิใหผูอานหลงเชื่อ จนยึดถือเปนแนวทางในการตัดสินใจตาง ๆ 
      3.เนื้อหาการตูนควรมีลักษณะใฝสัมฤทธิ์หมายถึง   ตัวเอกของเรื่องมีชีวิตที่ตอสู
อุปสรรคตาง ๆ เพื่อความสําเร็จในบ้ันทายเรื่อง ซึ่งเนื้อหาลักษณะนี้จะกระตุนใหผูอานมีความคิด
สรางสรรคและกําลังใจที่จะตอสูและแกปญหาชีวิตของตนเองได 
      4.มีเนื้อหาที่ธํารงไวซึ่งคุณธรรม การนําเสนอเนื้อหาลักษณะนี้ไมควรที่จะใชวิธีสอน
โดยตรง เพราะจะทําใหนาเบื่อ แตควรแทรกไวในพฤติกรรมของตัวละครตาง ๆ ไมวาจะเปนตัว
เอก หรือ ตัวราย โดยเฉพาะถาแทรกอยูในตัวผูเรียนใหเห็นภาพคุณธรรมไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผล
ของคุณธรรมความดีนี้  จะสงเสริมใหมีชีวิตที่ดีข้ึน ผูอานจะรูถึงคุณคาและความภาคภูมิใจใน
ตนเอง หากไดทําความดีนั้น ๆ ข้ึนบาง 
      5.สงเสริมใหเปนคนมีเมตตา ปรานี รักธรรมชาติ เคารพสิทธิหนาที่ของมนุษยแตละ
คน 
      6.นําเสนอเรื่องจริง มิใชเร่ืองชวนฝน 

     ศิริพงศ  พยอมแยม (2537: 184 -185) และกิตติคุณ รุงเรือง (2544 : 39) ไดกลาวถึง 
การตูนวาเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอเด็กและเยาวชนมาก ประมาณวานักเรียนชั้นประถมและมัธยม
จํานวนมากมีความตองการและหลงใหลการตูน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนักจิตวิทยาที่
พบวา เด็ก ๆ จะชอบภาพลายเสน ลักษณะสัญลักษณมากกวาภาพที่เหมือนจริงที่ซับซอน ดังนั้น
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เด็กจึงรับรูภาพการตูนไดดี การที่นําการตูนมาใชประโยชนตอการเรียนการสอน ครูผูสอนตองมี
แนวทางที่จะปรับใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา จุดประสงคของบทเรียน  ในลักษณะดังตอไปนี้ 

   1. ครูผูสอนสามารถเขียนภาพการตูนงาย ๆ เพื่อสรางบรรยากาศใหนาสนใจแก 
บทเรียนเขียน ภาพประกอบการเลาเรื่องราวในอดีต  
                 2. การใชการตูนเพื่อสอนเนื้อหาวิชาโดยตรงในการสอนประวัติศาสตร   หรือ 
ประวัติบุคคลสําคัญโดยผูสอนอาจสรางเปนการตูนเรื่อง ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและ
รับรูไดดีกวาการอานหนังสือเรียนธรรมดา 
                 3. การใชการตูนประกอบในวิชาสังคมศึกษา    เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและ 
สามารถจดจําเนื้อหาไดดีกวาการใชขอความบรรยาย 

   4. การใชการตูนประกอบภาพโฆษณา เพื่อเปนการชักชวนใหผูเรียนรวมกระทํา 
กิจกรรมตาง ๆ หรือในการสรางคานิยมที่พึงปรารถนาในการสอนจริยธรรม  
      สรุปไดวา การใชการตูนจัดการเรียนการสอน เปนสิ่งที่สําคัญตอการเรียนรูของเด็ก 
เพราะการตูนเราความสนใจเด็ก ทําใหเด็กสนุกสนานและอยากเรียน   ผูวิจัยการนําการตูนมาใช
ประกอบในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา   โดยการเขียนภาพงาย ๆ อธิบายเรื่องราว   เพื่อ
ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและจดจําเนื้อหาในการเรียนการสอนได 
 

ความสําคัญและประโยชนของการตูนตอการเรียนการสอน 
     สังเขต นาคไพจิตร (2530: 63)นิพนธ คุณารักษ (2534 :16) และวิวรรธน จันทรเทพย  

(2540 : 414) กลาวถึง ประโยชนของการนําการตูนไปใชในการเรียนการสอน มีดังตอไปนี้ 
       1.สามารถกระตุนหรือเราความสนใจของผูเรียน 
      2.สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ผอนคลายในชั้นเรียน 
      3.ประกอบการอธิบายความรูใหเห็นความจริงเชิงรูปธรรม 
      4.สรางความประทับใจและกอใหเกิดความจดจําไดนานยิ่งขึ้น 
      5.สรางเสริมความสามารถในการอานภาพไดของผูเรียน 
      6.สรางทัศนคติ คานิยม และจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน 
      7.สรางเสริมประสบการณชีวิต และโลกทัศนที่กวางไกลแกผูเรียน 

     8.การตูนใชจัดกิจกรรมใหผูเรียนทํางานเปนหมูคณะได เชน การเขียนภาพการตูน
ประกอบคําบรรยาย จัดการแขงขัน และนําไปจัดปายนิเทศ เปนตน 
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     จินตนา ใบกาซูยี (2534 : 75 - 79) กลาววา  การตูนสามารถนําไปใชประโยชนได
หลายประการ ดังนี้       

     1.ใชในการโฆษณาชวนเชื่อ 
                 2.ในการวิจารณการเมืองหรือสังคม 
       3.ใชประโยชนเพื่อการศึกษา 
      4.ใชใหความบันเทิงและสาระบันเทิง 
      5.ใชเพื่อทําเปนของเลน 
      กิตติคุณ รุงเรือง (2544 : 39) กลาวถึง การตูนวา เปนสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่
ครูผูสอนสามารถหาหรือสรางขึ้นใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อชวยใหการเรียนการสอน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประโยชนของการตูน มีดังตอไปนี้ 
      1.ชวยกระตุน หรือเราความสนใจของผูเรียน 
      2.ชวยประกอบการอธิบายความรูใหเห็นความจริงในเชิงรูปธรรม 
      3.ชวยสื่อความหมายในบทเรียนใหเขาใจงายยิ่งขึ้น 
      4.ชวยสรางความประทับใจและกอใหเกิดความจดจําบทเรียนไดนานยิ่งขึ้น 
      5.ชวยสรางบรรยากาศในการเรียนใหสนุกสนานและผอนคลายในชั้นเรียน 
      6.ชวยสรางทัศนคติ คานิยม และจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน 
      7.ชวยสรางเสริมประสบการณชีวิตและโลกทัศนที่กวางไกล 
      8.ชวยสรางทักษะความคิดสรางสรรคตอผูเรียนได 
      9.สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนทํางานเปนหมูคณะได เชน การเขียน
ภาพ การตูนประกอบคําบรรยายในบทเรียนได 
     10.ชวยสรางเสริมความสามารถในการอานภาพของผูเรียนได 
     สันตธวัช  ศรีคําแท (2545 : 58 - 60) กลาววา การตูน คือ การสื่อสารจากสิ่งพิมพ 
เพื่อความบันเทิงใจ ราคาถูกที่เขาถึงผูอานระดับตาง ๆ ไดงาย โดยเฉพาะเด็ก ๆ ตั้งแตวัยที่เพิ่ง
เร่ิมอานหนังสือไดจนถึงชวงวัยรุน ยังมีปรากฏอานการตูนอยูเสมอทั้งนักเรียนระดับประถมและ
มัธยม จุดมุงหมายสําคัญในการใชการตูนเพื่อประกอบการเรียนการสอน ก็เพื่อดึงดูดความสนใจ
และสรางแรงจูงใจใหนักเรียน เพราะการตูนมีพลังและอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก
ได  ปจจุบันการตูนเขามามีสวนในกระบวนการเรียนการสอนมากพอสมควร มีอิทธิพลตอบุคลิก
และพฤติกรรมของเด็ก มีสวนเติมเต็มความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่ส่ืออยางอื่นจะเขาถึง
อารมณของเด็กได หากมีการใชการตูนประกอบการเรียนการสอน จะเปนสิ่งหนึ่งในการใหเด็ก
บรรลุจุดประสงคในมโนทัศนเร่ืองตาง ๆ ตามความตองการของครู 
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      มนตรี เพชรอินทร (2546 : 50) กลาววา การตูนนั้นใชไดดีในเรื่อง การจูงใจ สงเสริม
ความคิดสรางสรรค  การแสดงออก   การสรางบรรยากาศที่ผอนคลายใหความรูสึกที่ขบขัน 
สบายใจ สมองแจมใส  การตูนในปจจุบันสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการเรียนการสอนไดงาย 
มีขอพิจารณาในการเลือกหามาใชไดดังนี้ 

     1.มีการจัดองคประกอบภาพที่ดี ขนาดพอเหมาะ 
      2.ส่ือความหมายไดชัดเจน เขาใจตรงกัน 
      3.สีมีสวนทําใหเกิดความสมจริง เปนไปตามขอเท็จจริงตามธรรมชาติ 
      4.มีความคมชัด ความตัดกันอยางพอเหมาะพอดี 
      การตูนนั้นมีคุณคามากมายโดยเฉพาะในทางดานการเรียนการสอน  ผูดูสามารถที่
จะเขาใจเร่ืองราวตาง ๆ  ใหความรูสึกแทนการเคลื่อนไหวจริง ไดอารมณ รัก ชอบ สนุกสนาน 
การตูนชวยการเรียนการสอนไดดีทั้งเปนกลุมและรายบุคคล 

     สําราญ  ผลดี (2547 : 9) กลาววา การตูน เปนงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่สามารถเปน
ส่ือสรางสรรคใหเกิดอารมณขบขัน สนุกสนาน สบายใจ เมื่อไดดูส่ือการตูน เชน การตูนลอเลียน
การเมือง  การตูนในงานโฆษณา เปนตน 

     สรุปไดวา การตูนมีประโยชนตอการเรียนการสอน ดังนี้  สามารถกระตุนหรือเรา
ความสนใจของผูเรียน    ชวยใหเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดงายขึ้น  ทําใหผูเรียนสนุกสนาน เกิด
อารมณขัน  สรางความประทับใจและกอใหเกิดความจดจําไดนานขึ้น  สรางทัศนคติ คานิยม 
และจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน  สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ผอนคลายในชั้นเรียน  สราง
เสริมประสบการณชีวิต และโลกทัศนที่กวางไกลแกผูเรียน     ประกอบการอธิบายความรูใหเห็น
ความจริงเชิงรูปธรรม   สรางเสริมความสามารถในการอานภาพไดของผูเรียน  และใชจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนทํางานเปนหมูคณะได 

 
ภูมิหลังของจังหวัดราชบรุี 

 
ประวัติศาสตรและเหตุการณสําคัญ   
                จังหวัดราชบุรีมีชื่ออันเปนมงคลยิ่ง หมายถึง "เมืองพระราชา"  ราชบุรีเปนเมืองเกาแก
เมืองหนึ่งของประเทศไทย  จากการศึกษา และขุดคนของนักประวัติศาสตร นักโบราณคดี  พบวา
ดินแดนแถบลุมแมน้ําแมกลองแหงนี้ เปนถิ่นฐานที่อยูอาศัยของคนหลายยุคหลายสมัยและมี
ความรุงเรืองมาตั้งแตอดีตจากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุมาก ทําใหเชื่อไดวามี
ผูคนตั้งถิ่นฐานอยูใน บริเวณนี้ตั้งแตยุคหินกลาง  ตลอดจนไดคนพบเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่
ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ปฐมกษัตริย
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แหงราชวงศจักรี  ไดเคยดํารงตําแหนงหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย  ซึ่งในชวงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนตนกรุงรัตนโกสินทรปรากฏหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร พบวาเมืองราชบุรีเปนเมืองหนาดานที่สําคัญและ เปนสมรภูมิการรบหลายสมัย
โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดยกทัพมาตั้งรับศึกพมาในเขตราชบุรีหลาย
คร้ัง   คร้ังสําคัญที่สุดคือสงครามเกาทัพ    ตอมา พ.ศ. 2360 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัยไดโปรดเกลาฯ  ใหสรางกําแพงเมืองใหมทางฝงซายของแมน้ําแมกลองตลอดมา
จนถึงปจจุบัน  คร้ันถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใน  พ.ศ. 2437  ไดทรง
เปลี่ยนการปกครองสวนภูมิภาคโดยรวมหัวเมืองตางๆที่อยูใกลชิดกันตั้งขึ้นเปนมณฑลและได
รวมเมืองราชบุรี  เมืองกาญจนบุรีเมืองสมุทรสงคราม   เมืองเพชรบุรี  เมืองปราณบุรี  เมือง
ประจวบคีรีขันธ     รวม 6 เมือง  ตั้งขึ้นเปนมณฑลราชบุรี  ตั้งที่บัญชาการมณฑล  ณ  ที่เมือง
ราชบุรีทางฝงขวาของแมน้ําแมกลอง   (ปจจุบันคือศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเกา)  ตอมา
ใน  พ.ศ.  2440  ไดยายที่บัญชาการเมืองราชบุรี  จากฝงซายกลับมาตั้งรวมอยูแหงเดียวกับ
ศาลาวาการมณฑลราชุบรี  ทางฝงขวาของแมน้ําแมกลอง  จนถึง พ.ศ. 2476  เมื่อไดมีการ
ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลทั้งหมด  มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเปนจังหวัด
ราชบุรีจนถึงปจจุบันสัญลักษณ รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ 2 อยาง หมายถึง ภาพฉลองพระบาทอยู
บนพานทอง กับพระแสงขรรคขัยศรี ซึ่งวางอยูบนพระที่ ก็เพราะชื่อจังหวัดราชบุรี  แปลวา  เมือง
ของพระราชา 
 

คําขวัญ 
                  คนสวยโพธาราม คนงามบานโปง เมืองโองมังกร วัดขนอนหนังใหญ ตืน่ใจถ้ํางาม 
ตลาดน้ําดาํเนนิสะดวก เพลนิคางคาวรอยลาน ยานยี่สกปลาดี 
 

การแบงเขตการปกครอง 
                 ราชบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร และแบงเขตการปกครอง
ออกเปน 9 อําเภอ ดังนี้   คือ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพธาราม อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอ
ปากทอ อําเภอจอมบึง อําเภอบางแพ อําเภอวัดเพลง อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอบานโปง  
 

อาณาเขตและการปกครอง :  
                 ทศิเหนือ          ติดตอจังหวัดกาญจนบุรี 
                 ทศิใต              ติดตอจังหวัดเพชรบุรี 
                 ทศิตะวันออก   ติดตอจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม 
                 ทศิตะวันตก     ติดตอสหภาพพมา 
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สถานที่ทองเที่ยว 
    1.วัดมหาธาตุวรวิหาร เปนวัดเกาแก   มีพระปรางค   สรางไวตั้งแตสมัยขอมเรือง

อํานาจ เขามาปกครองสุวรรณภูมิ มีลักษณะจําลองแบบพระธาตุนครวัด ชาวบานนิยมเรียกวา   
วัดหนาพระธาตุ 

     2.พพิิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี ตั้งอยูริมถนนวรเดช ริมแมน้ําแมกลอง ภายในจัด
แสดงวัตถุทีพ่บในราชบุรี ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร โบราณวัตถจุากเมืองโบราณบานคูบัว 
และวัฒนธรรมของกลุมชนตางๆ 
                 3.เมืองโบราณทีบ่านคูบวั อยูหางตัวเมืองไปทางทิศใต 5 กโิลเมตรเปนเมอืงสมัย
ทวารวดี จากการขุดพบและศึกษาไดพบหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ มากมาย       และพบวา
เมืองโบราณบานคูบัวไดรับอิทธิพลศิลปกรรมจากชางสมยัราชวงศคุปตะของอินเดีย 
                 4.ศูนยหัตถกรรมผาจก ตั้งอยูที่วัดคูบัว อ.เมอืง ซึง่เปนชุมชนของไทยยวน ผาจกไทย
ยวนมีลักษณะเหมือนกับผาซิ่นตนีจกของภาคเหนือ มลีายงดงาม และมักทอดวยฝายสีเขมเปน
เอกลักษณ 
                  5.พระพทุธฉายถ้ําฤาษีเขาง ูอยูในเทือกเขาง ูมีพระพุทธรูปสลักในหนิปางปฐม
เทศนา ซึ่งเปนพระพทุธรูปทีเ่กาแกที่สุดในจํานวน 4 องค ที่สรางในสมยัทวารวด ีอยูหางจากตัว
จังหวัดประมาณ 7 กิโลเมตร 
       6.ถ้ําจอมพล อยูที่ อ.จอมบึง อยูในบริเวณสวนรกุขชาติ เดิมชื่อ ถ้ํามุจลินทร อยูใน
เขากลางเมือง เมื่อปพ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ สมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินนีาถ ไดเสด็จประพาส ทรงโปรดปรานความงามของหนิงอกหนิยอยในถ้าํนี้
มาก ถึงกับทรงจินตนาการวา เหมือนกับอินทรธนูบนบาของจอมพล จงึพระราชทานนามใหใหม
วา ถ้ําจอมพล 
                 7.ธารน้าํรอนบอคลึง เปนธารน้าํรอนทีม่ีตนกาํเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี  มีน้าํไหล
ตลอดปมีอุณหภูมิเฉล่ียของน้ําประมาณ 130  องศาฟาเรนไฮต 
                 8.วัดขนอน เปนที่เก็บรักษาหนังใหญกวา 300 ตัว ซึ่งยังคงอยูในสภาพที่สมบูรณ 
และเปนมหรสพไทยที่เกาแกและหาดูไดยากแหงเดยีวในประเทศไทย 
                 9.พิพิธภัณฑพืน้บานวัดมวง  อ.บานโปง เปนแหลงศึกษาคนควาเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมา วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมนุมมอญทองถิ่น   ตั้งแตในอดีตจนถงึปจจุบนั  มีการจัด
แสดงโบราณคดี ศิลปวัตถุ คัมภีรใบลาน และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่แสดงถึงมรดกทางภูมิ
ปญญาทองถิน่ 
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10.ตลาดน้ําดาํเนนิสะดวก หรือ ตลาดน้าํคลองลัดพลี ตัง้อยูหางจากทีว่าการอําเภอ
ดําเนนิสะดวกไปประมาณ 400 เมตร เปนตลาดคาขายทางน้าํทีย่ังคงวิถีชีวิตไทยดั้งเดิมไว มี
ส่ิงของใหเลือกมากมายโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร 

 

สินคาพืน้เมอืง 
     1. โองมังกรและเครื่องเคลือบดินเผา ผลิตจากดินคุณภาพดีในราชบุรี นอกจากโอง

ลายมงักร ยังมีเครื่องปนดนิเผาสําหรับตกแตงบานอกีมากกวา 40 แหง  
                 2. ผาซิ่นตนีจก  หัตถกรรมประณีตของชาวไทยยวน   ชมและซื้อหาไดทีศู่นยสืบทอด
ศิลปผาจก วัดแคทราย ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี อยูหางจากตัวจงัหวัดประมาณ 8กิโลเมตร 
                 3. ผาขาวมา ที่ไดรับความนยิมไดแก ผาขาวมาคนยวน สีสันสวยงาม ทอลวดลาย
ยอดนิยมในหมูชาวยวน หาซื้อไดที่ตําบลคูบัว และ ผาขาวมาบานไร  ผลิตจากฝายคุณภาพดี  มี
สีสันลวดลายตาหมากรุก ปจจุบันทําดวยเครื่องจักรแตคุณภาพยงัดีเชนเดิม มีจําหนายทัว่ไปตาม
รานคา  
                  4. ยามกะเหรี่ยง เปนผลงานที่เกิดจากการทอขึ้นใชเองของชาวไทยตะนาวศรี มี
จําหนายทีห่มู 1 ตําบลบานบงึ กิง่อําเภอบานคา 
                  5. ผลิตภัณฑนมสด จังหวัดราชบุรี  มีชื่อเร่ืองผลิตนมสดมานาน    ดําเนนิงานโดย
สหกรณโคนมหนองโพราชบรีุ จํากัด (ในพระบรมราชูปถมัภ) เปนนมสดที่มีคุณภาพและราคาถูก 
สามารถซื้อไดทั่วไป และที่ศนูยจาํหนายของสหกรณฯริมถนนเพชรเกษม ตําบลหนองโพ อําเภอ
โพธาราม 
                  6.ผัก ผลไม ไดแก หวัผักกาดหวาน-เค็ม ผลิตที่หมูที ่2 ตําบลเจ็ดเสมียน      อําเภอ
โพธาราม หาซือ้ไดทั่วไป เชน รานแมกิมฮวย (เชลลชวนชมิ)  
                 7.องุนหวานดาํเนินสะดวก มีจําหนายทัว่ไปในตัวจงัหวัด และที่ตลาดน้ําดําเนนิ
สะดวก มะมวงวัดเพลง พนัธุหนังกลางวนั มันอรอย โดยเฉพาะที่มาจาก “ไรทองสามสี”  หมูที ่8 
ตําบลวัดเพลง อําเภอวัดเพลง 
                 8. ที่นอนนุน มีแหลงผลิตที่  อําเภอโพธาราม  เชน ทีน่อนจารุภัณฑ ถนนเพชรเกษม  
หมูที ่3 ตําบลคณานุกูล ถนนเพชรเกษม หมูที ่3 ตําบลบานเลือก โรงงานสุพร หมูที ่2 ตําบลบาน
เลือก 
                9. ตุกตาผา  ที่ตําบลดอนคลัง  อําเภอดําเนินสะดวกเปนแหลงหัตถกรรมทีม่ีฝมือลือ
ชื่ออีกแหงหนึง่ดานตุกตาผาเปนรูปสัตว และผลไมตางๆ ไวสําหรับประดับทั้งในบานและในรถ  
                10.ตะโกดัดและไมแคระ ตั้งอยูที่ริมถนนสายเขาง-ูเบิกไพร หมูที ่7 ตําบลเขาแรง 
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อําเภอเมืองราชบุรี ซึ่งมีใหเลอืกซื้อหามากมายและสงใหถึงที่ทัว่ประเทศ 
                11.เขียงไมมะขามและตุกตา   มีแหลงผลิตและจําหนายทีบ่านเลขที่ 4  หมู 10    
ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม  ริมถนนเพชรเกษม   หางจากตัวจงัหวัดประมาณ  16  กิโลเมตร   
และที่ตําบลดอนสัง อําเภอดําเนนิสะดวก 
                 12.เครื่องทองเหลือง สินคาที่ผลิต คือ  ผลิตภัณฑทองเหลอืงตาง ๆ เครื่องประดับ 
กระดิ่งผูกคอววั  เปนตน  ติดตอไดที่หมูบานเขาลอยมูลโค  หมูที ่7  ตาํบลดอนตะโก อําเภอเมือง
อยูหางจงัหวัดประมาณ 6 กโิลเมตร 
                 13.แคนลายและขลุย เปนผลิตภัณฑงานฝมอืของชาวบาน หมูที่ 13  ตําบลคูบัว 
อําเภอเมือง ทีท่ํามานานมีรูปแบบตางๆ  ที่สวยงามมีสถานที่ผลิตและจําหนายที่ ถนนคฑาธร   
ขางสถานีรถไฟราชบุรี ตําบลหนาเมือง และอําเภอเมืองราชบุรี 
 

งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
     เจือจันทร กัลยา (2533 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร และความสนใจในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูป ประกอบภาพการตูน   กลุมตัวอยางที่ใชทดลองเปนนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที่
1 โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2533 
จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ 45 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย  ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความสนใจในวิชาคณิตศาสตรของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     วิไลศักดิ์ เหงาบุญมา (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง  การสรางหนังสือ
การตูนประกอบการเรียน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ือง "บุคคลสําคัญ" สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
กลุมโรงเรียนทักษิณ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2534 จํานวน 130 คน แบงเปน
กลุมทดลอง 65 คน กลุมควบคุม 65 คน กลุมทดลองเรียนโดยใชหนังสือการตูนประกอบการ
เรียน กลุมควบคุมเรียนโดยวิธีการแบบบรรยาย ใชเวลาในการทดลองกลุมละ 3 คาบแลว ทําการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบ   การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย, t-test และ 
F-test ผลการวิจัยปรากฏวา (1) หนังสือการตูนประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพ 80.25 / 81.00        
(2) กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.01 และ (3) กลุมทดลองมีความคงทนในการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .01 

     ศิวพร มลิลา (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง การสรางและทดลองใช หนังสือ
ภาพการตูนประกอบบทเรียน เร่ือง การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา      สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6      ผลการทดลองปรากฏวา นักเรียนที่อานหนังสือภาพการตูน มีความรู
เพิ่มข้ึนมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สําหรับความพึงพอใจของครู 
และนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการจัดรูปเลม การจัดภาพ เนื้อหาและภาษาที่ใชอยูในเกณฑดีและ
ดีมาก      ซึ่งหนังสือภาพการตูนที่สรางขึ้นนี้จึงนาจะนําไปใชประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรสัตวปาได 
      ปรีชา  กระจังทอง (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การใชการตูนที่มีตอ
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2534   2 หองเรยีน
จํานวน 100 คน สถิติที่ใชคือการวิเคราะหความแปรปรวนรวมทางเดียว (one-way analylis of 
covariance) t-test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการศึกษา จากการใชการตูนพัฒนา
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการตูนมีความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนตามแบบเรียน ว 011 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
และนักเรียนที่เรียนดวยการตูนมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 
      วิรัตน  คําศรีจันทร (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การออกแบบบทเรียนโปรแกรม 
สําหรับเด็กระดับประถมศึกษา เร่ือง อาหารหลัก 5 หมู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดปุธณาวาส กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา บทเรียนโปรแกรม
แบบการตูน มีประสิทธิภาพที่ 98.67/96.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดให จึงกลาวโดยสรุปไดวา
บทเรียนโปรแกรมแบบการตูนมีคุณคาแกการเรียนของเด็กระดับประถมศึกษาปที่ 2 เปนอยางดี 
      จารุพรรณ   อินทุรัตน (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการสรางบทเรียนโปรแกรม
โดยใชภาพการตูน เร่ืองโรคเอดส สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา 
ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมโดยใชภาพการตูน เร่ืองโรคเอดส เปนตามเกณฑ  80/80 
สวนการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนจากการทดสอบหลัง
เรียน สูงกวาคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
      สุมิตรา  ฉันทานุรักษ (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมเสริมสรางประสบการณชีวิต เร่ืองพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปที่ 4 ที่สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน และวิธีสอนตามปกติ  ผลการวิจัย 
พบวา 
      1.ผลการสรางบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน กลุมเสริมสรางประสบการณ
ชีวิต เร่ืองพืช  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ เทากับ 85.68 / 81.90 
      2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมเสริมสรางประสบการณชีวิต  เร่ืองพืช    ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน และวิธีสอนตามปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบภาพการตูนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ 
      3.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เร่ือง พืช พบวา นักเรียนชอบเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปประกอบ
ภาพการตูนในระดับมากที่สุดถึง รอยละ 71.42 และเห็นดวยนอยที่สุดวา  บทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบภาพการตูน นาเบื่อหนาย รอยละ 5.71 
      ดวงพร วิฆเนศ (2545 :บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “ การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม
การตูน วิชาสังคมศึกษา เร่ือง ทวีปออสเตรเลีย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียน
วัดหวยจระเขวิทยาคม อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 ของโรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม จํานวน 70 
คน   ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุมข้ันตอนเดียว และแบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 35 คน 
สอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน และกลุมควบคุม จํานวน 35 คน สอนโดยการสอนแบบปกต ิ 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
      1.การหาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการตูน โดยใชเกณฑ 80/ 80 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ คือ 94.91 / 83.23 
      2.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง ที่เรียนจากบทเรียนโปรแกรม
การตูน ( X =19.63) และกลุมควบคุมที่เรียนจากการสอนปกติ ( X =18.69) ภายหลังการ
ทดลอง มีผลการเรียนรูไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
      เสงี่ยม  แสนสุด (2545 : 45) ไดศึกษา เร่ือง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา เร่ือง ประวัติศาสตรสมัยอยุธยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการศึกษาพบวา 
การสรางบทเรียนโปรแกรมเพื่อการสอนวิชา สังคมศึกษา ประเทศของเรา 3 เร่ืองประวัติศาสตร
สมัยอยุธยาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2  ตามกระบวนการสรางอยางเปนระบบ   ไดคาดชันี
ประสิทธิผลเทากับ 0.67  และคาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมเทากับ  87.27 / 82.51 
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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      กนกกาญจน  หวังรวมกลาง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
เร่ือง การเมืองการปกครองโดยใชบทเรียนการตูน ผลการศึกษาพบวา แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง การเมืองการปกครอง 
โดยใชบทเรียนการตูน สําหรับนักเรียน มีประสิทธิภาพเทากับ 75.10 / 80.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 
75/75 มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.67 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรูนี้อยูในระดับมาก 
                 กัญญาณัฐ พรมเทศ (2547: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนโปรแกรม วิชา ส043 
กฎหมายนารู เ ร่ืองกฎหมายที่ เกี่ยวของกับชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพ 98.00 / 89.50 และคาดัชนีประสิทธิผล 0.84 
                 วิภาพรรณ  โสตถิอนันต (2547 : 81) ไดพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพ
การตูน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ือง ประวัติศาสตรสุโขทัย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพ 85.91 / 81.17 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
80 / 80 มีดัชนีผลของการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เทากับ 0.73 และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 
 งานวิจัยตางประเทศ   

     แอนเดอรสัน (Anderson 1974  : 136 - A) ไดทําการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนสําเร็จรูปในการสอนวิชากสิกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศแทนซาเนีย  ปรากฏ
วา บทเรียนสําเร็จรูปเปนวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพดีกวาการสอนปกติ และนักเรียนชอบการเรียน
จากบทเรียนสําเร็จรูปมากกวาการสอนตามปกติ 

     บารด (Bard 1975 :61- 65) ไดศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใชบทเรียนโปรแกรมการสอนแบบปกติในวิชาวิทยาศาสตรกายภาพที่วิทยาลัย Southern 
Colorado State  โดยแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม กลุมทดลองจํานวน 22 คน  กลุมควบคุม
จํานวน 48 คน ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
      ยาสสิน (Yassin 1980:910-A) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิจัยเกี่ยวกับบทเรียน
โปรแกรม สําหรับใชสอนวิชาคณิตศาสตรในประเทศซูดาน โดยทําการทดลองกับนักศึกษาชั้นปที่ 
1 คณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 72 คน ที่ Khartoum Polytechnic Institute 
ไดแบงนักศึกษาทั้งหมดออกเปน 3 กลุม จํานวนเทา ๆ กัน ตามระดับผลการเรียน คือ เกง ปาน
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กลางและออน เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางวิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม วิธีสอน
ปกติและวิธีสอนที่ใชวิธีสอนปกติควบคูกับการใชบทเรียนโปรแกรม โดยแบงเด็กทั้ง 3 กลุม 
ออกเปนกลุมยอย ๆ เทา ๆ กัน และใหเรียนโดยวิธีสอนทั้ง 3 วิธีเหมือนกันทั้ง 3 กลุม ผลการวิจัย
พบวา ผลการเรียนรูของกลุมที่เรียนโดยวิธีสอนที่ควบคูกัน ทั้งบทเรียนโปรแกรมและวิธีสอนปกติ
สูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธีสอนปกติวิธีเดียวและนักศึกษาสวนใหญชอบเรียนโดยใชบทเรียน
โปรแกรมควบคูไปกับการสอนปกติ 

     ลาเวอรตี้ (Laverty 1989 : 78) ไดทําการวิจัย เร่ืองการออกแบบการสอนทักษะความ
ชํานาญ โดยเปรียบเทียบการสอนสองแบบ กลุมตัวอยางที่ใช คือ พยาบาลดูแลผูปวยระยะวิกฤต
ที่เขาทํางานใหม โดยแบงการสอนเปนแบบปกติในชั้นเรียนและศึกษาดวยตนเองโดยใชบทเรียน
แบบโปรแกรม ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ระหวางกลุมที่ศึกษา 

     อัลฮาททิ (Alharthi. 1991: 210) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของบทเรียนโปรแกรมในการ
สอนภูมิศาสตรกับเด็กระดับกลางในประเทศซาอุดิอาระเบีย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ผลของบทเรียนโปรแกรมกับการสอนในรูปแบบเดิมสําหรับวิชาภูมิศาสตร โดยศึกษากับนักเรียน 
500 คน แบงเปน 5 กลุมทดลอง คือ (1) เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมโดยอิสระดวยตนเอง (2) 
เรียนดวยบทเรียนโปรแกรม โดยมีอาจารยเปนผูควบคุม (3) เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมแลวตาม
ดวยวิธีการสอนเดิม (4) เรียนตามวิธีการเดิมแลวจึงเรียนดวยบทเรียนโปรแกรม (5)เรียนดวย
วิธีการเดิมเพียงอยางเดียว ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ 1- 4 มีคะแนนผลการเรียนรู
สูงกวากลุมทดลองที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา การใชบทเรียน
โปรแกรม ชวยทําใหผลการเรียนรูในการเรียนดีข้ึนในวิชาภูมิศาสตร และนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนโปรแกรมมีความรูสึกทางบวกกับบทเรียนโปรแกรม 

     บราวน (Brown.1997:113) ไดวิจัยการสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง
หนึ่งในสหรัฐอเมริกา โดยครูจัดมุมการตูนไวบนแผนปายสําลีหนาหองเรียน นักเรียนจะเลือกตัด
การตูนจากหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร มาติดที่มุมดังกลาวพรอมทั้งอธิบายที่เปนจุดเดนของ
ภาพแลวคัดไปติดที่ปายพิเศษ วิธีนี้จะชวยใหนักเรียนเขาใจจุดสําคัญของภาพยนตรการตูนใน
หนังสือพิมพ ซึ่งชวยสะทอนเหตุการณปจจุบันของชาติและโลกไดดี มีความรูกวางขวางทันตอ
เหตุการณ เปดโอกาสใหเด็กไดเห็นโลกทัศนที่กวางไกล รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง เด็กสวน
ใหญชอบและใหความสนใจตอกิจกรรมในลักษณะนี้เปนอยางมาก 

      สการแลนด สตีเฟนส และเฟรนเบริก เซท (Scanlan Stephen ,and Feinberg 
Seth. 2000:127-139) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชการตูน เร่ือง Simpson ในการเรียนการสอนวิชา
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สังคมศึกษาและปรากฏวาผลการวิจัยที่สามารถยืนยันไดวา การใชการตูนในการจัดการเรียนการ
สอนเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะชวยใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดและมองเห็นถึงลักษณะทางดาน
สังคมไดอยางชัดเจน เพราะมีความทันสมัยและสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน ผลการเรียนรู
ของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียนเกิดความพึงพอใจและสนุกกับการเรียน 
      จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของกับบทเรียนโปรแกรมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ กลาวโดยสรุปวา บทเรียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพสามารถใชสอนแทนครูได และ
ประหยัดเวลาในการเรียนไดมาก ชวยใหนักเรียนกาวหนาไปตามความสามารถของตน และ
งานวิจัยบางฉบับยังแสดงใหเห็นวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และจากการศึกษางานวิจัย ซึ่งยกตัวอยางมานั้นแสดงใหเห็นวา บทเรียนโปรแกรม
เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนสวนใหญบรรลุจุดประสงคของการเรียนการสอนตาม
เกณฑที่กําหนดไว อันจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น อีกทั้งยังชวย
แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนและชวยลดภาระการทํางานของครูได จึง
นับวาเปนวิธีที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและระบบการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
       การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ืองจังหวัดราชบุรี  สําหรับนกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี คร้ังนี้เปนลักษณะของการวิจัยและ
พัฒนา (Research and  Development)  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการวิจัย ดังตอไปนี้  
 

การดําเนินการวิจยั 
      ผูวิจัยไดกาํหนดรายละเอียดในการดําเนินการวจิัยไว  4 ข้ันตอนดงันี ้
       ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย (Research ) เปนจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาเอกสาร 
ตํารา วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ  และศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการที่เกี่ยวของกับ
บทเรียนโปรแกรมการตูน  
       ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) เปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนโปรแกรมการตูน  เร่ืองจังหวัดราชบุรี เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดลองใชเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
ในตอนที่ 1 นําไปหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (One to one Tryout) แบบกลุมเล็ก (Small 
Group Tryout ) และแบบภาคสนาม (Field  Tryout) และปรับปรุงแกไข 
       ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย (Research) เปนการทดลองใชบทเรียนโปรแกรมการตูนที่ผูวิจัย
ไดสรางขึ้นมาใชกับกลุมตัวอยาง 
       ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) เปนขั้นตอนสุดทายของการวิจยัในครัง้นี ้เปน
การประเมินผลและปรับปรุงแกไขบทเรียนโปรแกรมการตูน   เปนขั้นตอนการเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่
คณะกรรมการวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพและรายงานผลการวิจัยฉบับราง เพื่อขออนุมัติ
โครงการวิจัย ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพและ
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอจบการศึกษา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
       ขอบเขตการวิจัย ประกอบไปดวย ประชากร ตวัอยาง เนื้อหา ตวัแปรทีศ่ึกษา 
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
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       ประชากร  กลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  จํานวน 400  คน ที่กําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550 
       กลุมตัวอยาง   กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3/2   โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)   อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ที่กําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา 2550  จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive 
Sampling) 
       เนื้อหา    เนื้อหาที่นํามาพัฒนาเปนบทเรียนโปรแกรมครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของกลุม
สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    สาระประวัติศาสตร  หนวยการเรียนรูที่ 6  
เร่ือง  จังหวัดราชบุรี จํานวน 3 เร่ือง ไดแก  (1) รูจักจังหวัดของเรา (2) วิถีชีวิตความเปนอยู และ(3) 
ของดี สถานที่ทองเที่ยว 
      ตัวแปรทีศ่ึกษา    ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี ้

      1.  ตัวแปรตน  ไดแก  การเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบรีุ  
      2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  

            2.1  ผลการเรียนรูที่เรียนดวยบทเรยีนโปรแกรมการตูน  เร่ือง จงัหวัดราชบุรี 
                2.2  ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี 
      ระยะเวลาในการทดลอง  ระยะเวลาในการทดลองใชบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง
จังหวัดราชบุรี สําหรับ  นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่3  โรงเรียนสงักัดเทศบาลเมืองราชบุรี ในภาค
เรียนที ่1   ปการศึกษา 2550  โดยใชเวลาในการทดลอง   5  สัปดาห  สัปดาหละ  2  คาบ   วันละ 
1 คาบ   คาบละ 1 ชั่วโมง   รวมระยะเวลา 10  คาบ 
     แบบแผนการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research and 
Development)  ใชแบบแผนการวิจัยแบบ  One  Group  Pretest - Posttest  Design (Tuckman  
1999 :159-160) 
 

ตารางที่ 4  แสดงแบบแผนการวิจยั แบบ One  Group  Pretest - Posttest  Design   
 

การทดสอบกอนทดลอง การทดลอง การทดสอบหลังทดลอง 
T 1 X  T2 

                         T1 หมายถงึ     การทดสอบกอนโดยใชบทเรยีนโปรแกรมการตูน 
X หมายถงึ     การทดลองใชดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จงัหวัดราชบุรี 
T2  หมายถงึ     การทดสอบหลงัการเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน 
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เครื่องมือที่ใชในงานวิจยั 
     การวิจยัครั้งนี ้ผูวิจยักําหนดเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย ดังนี ้
     1.แบบสอบถามแบบปลายเปด จาํนวน 2 ฉบับ  ฉบบัที่ 1  สอบถามครูผูสอนสาระวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จาํนวน 10 คน ในดานความตองการเกี่ยวกับเนื้อหา และฉบบั
ที่ 2 สอบถามผูเชี่ยวชาญเรื่องบทเรียนโปรแกรมการตูน  จํานวน 5 คน   ลักษณะของบทเรียน
โปรแกรมการตูน เร่ืองจงัหวดัราชบุรี 

     2.บทเรียนโปรแกรมการตูน  เร่ือง จงัหวัดราชบุรี จาํนวน 3 เร่ือง  ไดแก  เรื่องที ่1 รูจัก
จังหวัดของเรา (จํานวน 4 ชัว่โมง) เร่ืองที่ 2 วิถีชวีิตความเปนอยู (จํานวน 3 ชัว่โมง)  และเรื่องที่ 3 
ของดี สถานทีท่องเที่ยว (จาํนวน 3 ชั่วโมง)    
                  3.แบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จงัหวัดราชบุรี  จํานวน 1 ฉบับ 

      4.แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรยีนและหลังเรยีน เร่ือง จงัหวัดราชบุรี (Pre-test   
Posttest) ซึ่งเปน ขอสอบฉบับเดียวกนั แตสลับขอ  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จํานวน 
30 ขอ 

      5.แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง จงัหวัดราชบุรี จํานวน 3 แผน   
      6.แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนทีม่ีตอการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรม 

การตูน  แบงเปน 2 ตอน  
            ตอนที ่1 แบบสอบถามขอมูลทัว่ไปเปนคําถามแบบปลายปด  แบบใหเลือกตอบ มี
คําตอบที่กาํหนดใหหลายคาํตอบ แตเลือกเพียง 1 คําตอบ 

           ตอนที ่2  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีตอการสอนโดยใชบทเรยีน 
โปรแกรมการตูน เร่ืองจงัหวัดราชบุรี เปนคําถามปลายปด (Closed Form) แบบประเมินคา 
(Rating Scale) โดยกาํหนดระดับ 5 ระดับ จาก มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยทีสุ่ด  
จํานวน 10 ขอ 
 
 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมอื  
       ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือโดยมีรายละเอยีด ดังนี ้
      1.การสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด 
        วัตถุประสงค เพือ่ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียน
โปรแกรมการตูน เร่ือง จงัหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองราชบุรี  
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                วธิดํีาเนินการ  
     1.ศึกษาเอกสารและขอมูลตาง ๆ ทางการศึกษา ที่เกี่ยวของกับนโยบายทางการศึกษา 
ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  พระราชบัญญัติทางการศึกษา  พุทธศักราช 2542  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544   คูมือการจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บทเรียนโปรแกรมการตูน 

    2.วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  สาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชวงชั้นที่ 1  (ป.1-ป.3)  
     3.ศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี ทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน 
เร่ืองจังหวัดราชบุรี 
     4. นําขอมูลที่ไดจากขอ 1-3  มาวิเคราะห เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและ
ขอบเขตของเนื้อหา โดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อสรางแบบสอบถาม 

        4.1 สรางแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด โดย
สอบถามครูผูสอนสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 10 คน ในเรื่องความ
ตองการเกี่ยวกับเนื้อหา และลักษณะรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี 
และผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนโปรแกรมการตูนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  จํานวน 5 คน ในเรื่อง
ความตองการดานบทเรียนโปรแกรมการตูน  รายละเอียดดังผนวก ข หนา149-152) โดยแบง
ออกเปน 3 ตอน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
                4.1.1 การสรางแบบสอบถามครูผูสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
                         ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป  จํานวน 3 ขอ ซึ่งเปนแบบสอบถาม
แบบปลายเปด 
                         ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการนําบทเรียนโปรแกรม
การตูนมาใชในการเรียนการสอน จํานวน 1 ขอ  ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายปด แบบมีคําถาม
ใหเลือกตอบดานความตองการเนื้อหาและลักษณะรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมการตูน จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 2 ขอ  ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)    
                         ตอนที่ 3 แบบสอบถาม เกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม   จํานวน 1 ขอ 
                4.1.2 การสรางแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ ดานบทเรียนโปรแกรมการตูนใน
สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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                                  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป  จํานวน 3 ขอ ซึ่งเปนแบบสอบถาม
แบบปลายเปด 
                       ตอนที่ 2  แบบสอบถามปลายเปด ดานบทเรียนโปรแกรมการตูนที่ดี 
จํานวน 1 ขอ    ดานองคประกอบของบทเรียนโปรแกรมการตูน จํานวน 1 ขอ และดานประโยชน
ของบทเรียนโปรแกรมการตูน จํานวน 1 ขอ                       
                                  ตอนที่  3  แบบสอบถาม เกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม  จํานวน 1 ขอ 
เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 
                     4.2 นําแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ ที่สรางขึ้นเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข ซึ่งไดปรับปรุงในเรื่องของสํานวน
ภาษาที่ใช โดยปรับใหเปนภาษาที่เขาใจงาย 
          4.3 นําแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ในดาน
เนื้อหา ดานวิธีสอน ดานสื่อการเรียนการสอน  ดานบทเรียนโปรแกรมการตูน และดานการวัดและ
ประเมินผล   ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เพื่อหาคาความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นของครูกอนการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูนเรื่อง 
จังหวัดราชบุรีและแบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญกอนการพัฒนา
บทเรียนโปรแกรมการตูนเร่ืองจังหวัดราชบุรี  มีรายละเอียดดังนี้ ( Kerlinger 2000 : 717 - 718) 
 

                 +1  เมื่อแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถาม  มีความ
สอดคลองกับเนื้อหาและหัวขอของบทเรียนโปรแกรมการตูน จังหวัดราชบุรี 
                   0    เมื่อไมแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถาม มีความ
สอดคลองกับเนื้อหาและหัวขอของบทเรียนโปรแกรมการตูน จังหวัดราชบุรี 
                  -1   เมื่อแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถาม ไมมีความ
สอดคลองกับเนื้อหาและหัวขอของบทเรียนโปรแกรมการตูน จังหวัดราชบุรี 
 

                   จากสูตร 

              IOC = 
N
R∑  

 
       
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 79

                           IOC       หมายถงึ      ดชันีความสอดคลองระหวางสวนประกอบของขอคําถาม
ในแบบสอบถามกับลักษณะเนื้อหาและหวัขอของบทเรยีนโปรแกรมการตูน จงัหวัดราชบุรี 
               ∑R      หมายถงึ      ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 
                N           หมายถึง      จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

      นําคาดัชนีความสอดคลองที่ไดมาเทียบกับเกณฑ ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้คือ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่คํานวณไดมีคามากกวา หรือ
เทากับ 0.50 แสดงวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาและ
หัวขอของบทเรียนโปรแกรมการตูน จังหวัดราชบุรี   ถาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่คํานวณได
มีคานอยกวา 0.50 แสดงวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบสอบถามไมมีความสอดคลองกับ
เนื้อหาและหัวขอของบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี    ซึ่งแบบสอบถามความ
ตองการและความคิดเห็นของครูกอนการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูนเรื่อง จังหวัดราชบุรีมี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.90    (รายละเอียดดังตารางที่ 16 หนา 195 และแบบสอบถามความตองการ
และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญกอนการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูนเรื่องจังหวัดราชบุรีมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00  (รายละเอียดดังตารางที่ 17 หนา 195) 
            4.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขในประเด็นของการเพิ่มขอความของ
แบบสอบถามและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการสอบถาม  ใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
      5.รวบรวมขอมูลและสรุปขอมูลที่ไดจากการสอบถาม โดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเองกับครูผูสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองราชบุรี จํานวน 10 คน และผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนโปรแกรมการตูนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองราชบุรี จํานวน 5 คน  จากนั้นทําการชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล
ในครั้งนี้ และผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับครูผูสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
ผูเชี่ยวชาญ  คนละ 1 ฉบับ  และอธิบายขอคําถามเพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันในการตอบ
แบบสอบถาม 

      6.รวบรวมแบบสอบถามที่ไดกลับมา  เพื่อนํามาดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) และสังเคราะหขอมูล เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน 
เร่ือง จังหวัดราชบุรี 
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              การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
      การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความตองการและความคิดเห็นของครูและผูเชี่ยวชาญกอนการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน
เร่ือง จังหวัดราชบุรีมาวิเคราะหขอมูล โดยการวเิคราะหขอมูลทัว่ไปในตอนที่ 1 ใชคารอยละ (%) 
จากนั้นนําเสนอในรูปของตารางประกอบคาํบรรยาย และวิเคราะหความตองการและความคิดเห็น
ในตอนที ่2 และ วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความในตอนที่ 3 
      

                 สรุปข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคดิเห็นเพื่อการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม
การตูน  ดังแผนภูมิที ่9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  9  สรุปข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม 
                   การตูน 

ศึกษาเอกสารและขอมูลตางๆทางการศึกษา ที่เกี่ยวของกบันโยบายทางการศึกษา 

วิเคราะหหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544   
 สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ที่เกีย่วของกับการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน 

กําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหาแบบสอบถาม  
ใหอาจารยผูควบคุมวทิยานพินธตรวจสอบ 

นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

                              ใหผูเชี่ยวชาญจาํนวน 5 ทาน ประเมนิเพื่อหาคาความสอดคลอง (IOC) 

                              ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํของอาจารยผูควบคมุวิทยานิพนธ 
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              2.การสรางบทเรียนโปรแกรมการตูน 
     วัตถุประสงค   เพื่อสรางและหาประสทิธิภาพบทเรยีนโปรแกรมการตูน เร่ือง จงัหวัด
ราชบุรี  สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 

    ผูวิจยัไดดําเนินการสรางบทเรียนโปรแกรมการตูนโดยวางแผนและกําหนดขั้นตอนใน
การสราง ดังนี ้

     1. วิเคราะหผลจากการศกึษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในขั้นตอนที่ 1  ในทุก
ข้ันตอน เพื่อนาํมาเปนแนวทางในการสรางบทเรียนโปรแกรมการตูน  เร่ืองจังหวัดราชบุรี 

     2. ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกบั
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนือ้หา 

     3. ศึกษารายละเอยีดเกีย่วกับเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  รวมทั้งหลักการ  วิธีการ
สรางบทเรียนโปรแกรมการตูน เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดเนื้อหาและการสรางบทเรยีนโปรแกรม
การตูนแบบเสนตรง 

     4. เลือกเนื้อหาที่จะนํามาสอนจากแบบสอบถามครูผูสอนสาระการเรียนรู สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 10 คน  และผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนโปรแกรมการตูนในสังกัด
เทศบาลเมืองราชบุรี จํานวน 5 คน  ไดนํามาสังเคราะห และกําหนดหัวขอเร่ืองจํานวน 3 เร่ือง 
ไดแก  รูจักจังหวัดของเรา  วิถีชีวิตความเปนอยู  และของดีสถานที่ทองเที่ยว 

     5. วางโครงเรื่อง จํานวน 3 เร่ืองที่จะเขียนโดยเรียบเรียงและลําดับเร่ืองราวกอนหลัง 
และแบงเนื้อหาแตละตอนเปนหนวยยอย ๆ ซึ่งเรียกวา กรอบ โดยเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหา
ยากและกําหนดเนื้อหาของแตละกรอบตั้งแตเร่ิมตนจนถึงกรอบสุดทาย ใหตรงตามผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 
                 6. นํารางขอบขายเนื้อหาบทเรียนโปรแกรมการตูนที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา   ดานวิธีสอน   ดานสื่อการเรียนการสอน  ดานบทเรียน
โปรแกรมการตูน และดานการวัดและประเมินผล ตรวจพิจารณาและใหขอเสนอแนะเพื่อสราง
บทเรียนโปรแกรมการตูนตามขอเสนอแนะตอไป 
                  7. สรางบทเรียนโปรแกรมการตูนตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจํานวน  5 ทาน 
โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้  

           7.1  คํานาํ  
           7.2  คําชี้แจง   
           7.3  คําแนะนําในการใช 
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            7.4  จุดประสงคการเรียนรู 
                        7.5  เรียนจากบทเรียนโปรแกรม 
                        7.6  แบบฝกหัดทายเลม   
       8.นําบทเรียนโปรแกรมการตูนที่สรางขึ้นเรียบรอยแลวไปใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธตรวจพิจารณาใหขอเสนอแนะ จากนั้นดําเนินการแกไขปรับปรุงใหถูกตอง และนําไป
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน ผลการประเมินและตรวจสอบ
บทเรียนโปรแกรมการตูน มีรายละเอียดดังนี้ 
                    8.1 ผลการประเมินและตรวจสอบบทเรียนโปรแกรมการตูนของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ  ผูวิจัยไดนําบทเรียนโปรแกรมการตูนไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ
ความถูกตองและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงบทเรียนโปรแกรมการตูนใหถูกตองและสมบูรณ 
โดยผลจากการตรวจสอบคือ (1) ปรับปรุงความถูกตองของเนื้อหา  (2) แกไขเทคนิคการเขียน (3) 
แกไขทางดานภาษา (4) แกไขกรอบในบทเรียนโปรแกรมการตูน  (5) แกไขคําถามระหวางเรียน 
และ (6) แกไขรูปแบบอักษรและขนาดของตัวอักษรในบทเรียนโปรแกรมการตูน 
            8.2 ผลของการปรับปรุงแกไขบทเรียนโปรแกรมการตูนของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ   จากผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ผูวิจัย
ไดมาดําเนินการปรับปรุงแกไขใหถูกตองและเหมาะสมตามคําแนะนํา ไดแก (1) การเขียน
สาระสําคัญและจุดประสงคใหสอดคลองกับเนื้อหา   (2) ปรับปรุงแกไขการเขียนเนื้อเร่ืองใหส้ัน
กระทัดรัด ใหไดใจความและใหเหมาะกับวัยของผูเรียน  (3) ปรับปรุงแกไขการเขียนเนื้อหาในแต
ละกรอบไมใหเนื้อหากระโดดขามขั้นจนผูเรียนอานไมเขาใจ  และปรับปรุงแกไขในเรื่องการแบง
วรรคตอน การฉีกคํา การสะกดคํา  (4) ปรับปรุงและแกไขกรอบในบทเรียนใหมีจํานวนกรอบ
นอยลงและเพิ่มขนาดของกรอบสําคัญในบทเรียนใหใหญข้ึน (5) ปรับปรุงคําถามระหวางเรียนให
มากขึ้นและอยูในกรอบของเนื้อเร่ือง และ(6) ปรับปรุงรูปแบบอักษรจาก Angsana New เปนอักษร 
Juar one moment  และขนาดของตัวอักษรจาก 16 เปนขนาด 28 และ 30 
                       8.3 ผลการประเมินและตรวจสอบบทเรียนโปรแกรมการตูนของผูเชี่ยวชาญ      
จากผลของการปรับปรุงแกไขบทเรียนโปรแกรมตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
เรียบรอยแลว มาใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดทําการตรวจสอบและประเมินบทเรียนโปรแกรม
การตูนอยูในระดับดีมาก (Χ = 4.71  S.D. = 0.40) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 35 ภาคผนวก 
ค หนา 210 โดยผลการตรวจสอบคือ  (1) แกไขภาพประกอบในเนื้อหาบทเรียนโปรแกรมการตูน 
(2) แกไขทางดานภาษา 
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          8.4 ผลของการปรับปรุงและแกไขบทเรียนโปรแกรมการตูนของผูเชี่ยวชาญ       
จากผลของการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไข
ใหถูกตองและเหมาะสม ตามคําแนะนํา ไดแก  เพิ่มภาพประกอบเนื้อหาและปรับภาพใหมีขนาด
ใหญข้ึน   ปรับปรุงแกไขขอคําถามใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา  และปรับปรุงแกไขในเรื่องการ
แบงวรรคตอน การฉีกคํา และการสะกดคํา   
       9. นําบทเรียนโปรแกรมการตูนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน โดยดําเนนิการตามขั้นตอนดงันี ้
           9.1 หาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (One to one Tryout) ทดสอบกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยแบงนักเรียน
ที่เรียนเปน  3  กลุมตามระดับความรู  เกง ปานกลาง และออน  โดยดูจากผลการเรียนสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  2  ปการศึกษา  2549  แลว
เลือกนักเรียนกลุมละ 1 คน  รวม  3 คน  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา  ภาษา และ
ดานการวัดและประเมินผล   นําผลที่ ไดไปหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  จากสูตรหา
ประสิทธิภาพ ( 21 E/E ) ตามเกณฑ  60 / 60   
                             เกณฑ 60  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละ 60 ของคะแนนที่นักเรียนทํา
แบบทดสอบไดระหวางการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน 
                             เกณฑ  60 ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละ  60  ของคะแนนที่นักเรียนทํา
แบบทดสอบไดหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน 
 

        โดยใชสูตร 21 E/E  

                                                   100
A

x

1 ×Ν=Ε

∑
   

 

                                                   100

y

2 ×
Β
Ν
Σ

=Ε  
 

       เมื่อ   1E   หมายถึง   ประสิทธิภาพของกระบวนการระหวางการเรียนรูโดยใชบทเรยีน
โปรแกรมการตูน 
                        2E  หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลผลิตหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรม
การตูน                                                                                                                                                           
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                          xΣ   หมายถึง   คะแนนรวมของแบบทดสอบระหวางการเรียนรูโดยใชบทเรียน
โปรแกรมการตูน 
               yΣ   หมายถึง    คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียน
โปรแกรมการตูน 
                        N    หมายถึง    จาํนวนนักเรียนทัง้หมด 

                A   หมายถึง     คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวางการเรียนรู 
                B   หมายถึง     คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังการเรียนรู 

 

               ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 21 E/E ขั้นทดลองแบบรายบุคคล (One 
to one Tryout ) และการปรับปรุงแกไข 
      ผูวิจัยไดนําบทเรียนที่ไดผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ 21 E/E แบบ
รายบุคคล (One to one Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาล
สงเคราะห) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ซึ่งมีผลการเรียนเกง ปานกลางและออนอยางละ 1 
คน โดยคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมของนักเรียนในภาคเรียนที่ผานมา เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหา ภาษา และดานการวัดและประเมินผล  (รายละเอียดดังภาคผนวก ค  ตาราง
ที่ 31 หนา 207 ) 

       ผลการหาคาประสิทธิภาพ  21 E/E  ของแผนการจัดการเรียนรูแบบรายบุคคล (One 
to one Tryout) ไดคา ประสิทธิภาพ  71.11 / 74.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 60 / 60  ที่กําหนดไว  ดัง
รายละเอียดในตารางที่  5 

 

ตารางที่ 5 แสดงคาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการตูนแบบรายบุคคล  
 

ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการตูน 
กลุมทดลอง ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ ( )1Ε  
ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ  ( )2Ε  

เกณฑ 
การ

ประเมิน 

ผล 
การประเมนิ 

แบบทดสอบ
ระหวางเรียน 

 

71.11 
 
 60 ผานเกณฑ 

แบบทดสอบ  
หลังเรียน 

 
 74.44 60 ผานเกณฑ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 85

           จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลนั้น พบขอควรปรับปรุงแกไข
เกี่ยวกับการมีเนื้อหาคอนขางมาก  มีกรอบเนื้อหาในแตละหนามาก จึงทําใหไมเราความสนใจ
เทาที่ควร ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขโดยการสรุปเนื้อหาใจความสําคัญ   ลดจํานวนของกรอบ
เนื้อหาใหนอยลง  และแกไขแบบทดสอบระหวางเรียนใหเหมาะสมกอนนําไปใชในขั้นตอไป 

          9.2 หาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก ( Small Group Tryout ) ทดสอบกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยมีผลการ
เรียนเกง ปานกลาง และออนอยางละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
ภาษา เนื้อหา และดานการวัดและประเมินผล   จากสูตรหาประสิทธิภาพ ( 21 E/E ) ตามเกณฑ 
70 / 70  

      เกณฑ   70 ตัวแรก   หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละ  70 ของคะแนนที่นักเ รียนทํา
แบบทดสอบไดระหวางการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน 

      เกณฑ  70 ตัวหลัง  หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ   70  ของคะแนนที่นักเรียนทํา
แบบทดสอบไดหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน 

 

                  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 21 E/E ขั้นทดลองแบบกลุมเล็ก (Small 
Group Tryout ) และการปรับปรุงแกไข 
 

     ผูวิจัยไดนําบทเรียนที่ไดผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพ 21 E/E แบบ
กลุมเล็ก (Small Group Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3(เทศบาล
สงเคราะห) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน ซึ่งมีผลการเรียนเกง ปานกลางและออนอยางละ 3 
คน โดยคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมของนักเรียนในภาคเรียนที่ผานมา เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษา เนื้อหา และดานการวัดและประเมินผล  (รายละเอียดดังภาคผนวก ค  ตาราง
ที่ 32 หนา 207 ) 

      ผลการหาคาประสิทธิภาพ  21 E/E  ของแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมเล็ก (Small  
Group Tryout) ไดคา  77.78 / 78.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 70 / 70  ที่กําหนดไว  ดังรายละเอียดใน
ตารางที่  6 
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ตารางที่ 6  แสดงคาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการตูนแบบกลุมเล็ก  
 

ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการตูน 
กลุมทดลอง ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ ( )1Ε  
ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ  ( )2Ε  

เกณฑ 
การ

ประเมิน 

ผล 
การประเมนิ 

แบบทดสอบ
ระหวางเรียน 

 

77.78 
 
 

70 ผานเกณฑ 

แบบทดสอบ  
หลังเรียน 

 
 78.15 70 ผานเกณฑ 

 
         จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กนั้น พบขอควรปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของเวลาที่ใชโดยเฉพาะขั้นสรุปเนื้อหาและกิจกรรมของแบบฝกในแตเร่ือง รูจัก
จังหวัดของเรา โดยทําเปนแผนผังความคิดแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน  ดวยความไมลงตัวของ
กระบวนการตาง ๆ จึงทําใหนักเรียนใชเวลาตรงขั้นนี้นานเกินไป ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขโดยการ
ใหตัดกิจกรรมการถามคําถามใหนอยลงและเลือกสุมนักเรียนบางคนออกมารายงานหนาชั้นเรียน 
ดังนั้นเมื่อมีการยืดหยุนเวลาปญหาตาง ๆ จึงหมดไป  สวนในการปรับปรุงและแกไขในดานอื่น คือ 
ปรับตัวเลือกในแบบทดสอบใหมีความถูกตองและเหมาะสมชัดมากขึ้น  ลําดับสุดทายก็ทําการ
ปรับปรุงรูปเลมใหมีความนาสนใจ  และมีความสวยงามสมบูรณมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อความถูกตอง
และชัดเจนกอนการนําไปใชทดลองจริง ซึ่งการปรับปรุงแกไขบทเรียนจากการทดลองทั้ง 2 ข้ันตอน
มีรายละเอียดดังนี้ 
             1.ลดจํานวนกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู 
             2.ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในแตละหนวยการเรียนรูที่ยัง
ไมมีความชัดเจนในตัวเลือก  
             3.ปรับปรุงรูปเลมใหมีความนาสนใจ  มีความคงทนในการใชงาน  และมีความ
สวยงามสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
                 9.3 หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  (Field Tryout) ทดสอบกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการตูน  จากสูตรหาประสิทธิภาพ  ( 21 E/E )  ตามเกณฑ  
80 / 80  
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             เกณฑ   80  ตัวแรก    หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทํา 

แบบทดสอบไดระหวางการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน 
             เกณฑ   80  ตัวหลัง   หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละ  80  ของคะแนนที่นักเรียนทํา

แบบทดสอบไดหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน   
 
 
 
 

              ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 21 E/E ขั้นทดลองแบบภาคสนาม (Field  
Tryout ) และการปรับปรุงแกไข 
 

                  ผูวิจัยไดนําบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผานการปรับปรุงแลว
หลังจากหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียน
เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน   
ตามการจัดกระบวนการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน  (แผนการจัดการ
เรียนรูที่ 1 เร่ือง รูจักจังหวัดของเรา  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง วิถีชีวิตความเปนอยู  และ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง ของดี สถานที่ทองเที่ยว)  มีข้ันตอนในการดําเนินการใชบทเรียน
โปรแกรมการตูน ดังนี้  
 

      1.ครูสรางบรรยากาศในการเรียนรูโดยการใหนักเรียนดูภาพโองมังกร       วัดขนอน
หนังใหญ   ตลาดน้ําดําเนินสะดวก    แลวครูถามนักเรียนวาภาพที่นักเรียนดูนั้นหมายถึง จังหวัด
อะไร  (แผนการจัดการเรียนรูที่1)   

      2.ครูอธิบายจุดประสงคของการเรียนรูของหนวยการเรียนรู  เพื่อใหนักเรียนไดรูถึง
ประโยชนจากการตั้งใจเรียน 
                  3.นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  (Pre-test) จํานวน  30 ขอ โดยครูเปน
ผูดําเนินการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง ราชบุรี   

      4.ดําเนินการใชบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง รูจักจังหวัดของเรา และอธิบายวิธีการ
ศึกษาบทเรียนโปรแกรมการตูนใหนักเรียนทราบดังนี้ 

          4.1  นักเรียนศึกษา คํานํา  คําชี้แจง   คําแนะนําในการใชบทเรียนโปรแกรมการตูน  
เร่ือง รูจักจังหวัดของเรา 

          4.2  ครูใหนักเรียนศึกษาวัตถุประสงคในบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง  รูจัก
จังหวัดของเรา ใชเวลาไมเกิน 5 นาที 
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          4.3  ใหเวลานักเรียนในการศึกษาบทเรียนโปรแกรมการตูน  จากกรอบเนื้อหาใน
หนาแรก ไปถึงหนาสุดทาย  ใชเวลา 30 นาที 

          4.4 เมื่อศึกษาบทเรียนโปรแกรมการตูนจบแลว นักเรียนทําแบบทดสอบทาย
บทเรียนจํานวน 10 ขอ 

          4.5 ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง รูจักจังหวัดของเรา พรอมทั้งครู
ใหนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดจากบทเรียนโปรแกรมการตูน 
 

     5.ครูสรุปเนื้อหาจากบทเรียนโดยการถามคําถามนักเรียน จํานวน 5 คําถาม พรอมทั้ง
ใหนักเรียนทําใบงานที่ 1 โดยเขียนแผนผังความคิด  (Mind Mapping) สรุปสาระสําคัญที่ไดจาก
บทเรียนโปรแกรมการตูน เลมที่ 1 เร่ือง รูจักจังหวัดของเรา 

     6.ดําเนินการใชบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง วิถีชีวิตความเปนอยู และอธิบายวิธีการ
ศึกษาบทเรียนโปรแกรมการตูนใหนักเรียนทราบดังนี้ 

       6.1 นักเรียนศึกษาคํานํา  คําชี้แจง คําแนะนําในการใชบทเรียนโปรแกรมการตูน 
วัตถุประสงคในบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง วิถีชีวิตความเปนอยู  

       6.2 ใหเวลานักเรียนในการศึกษาบทเรียน 30 นาที 
         6.3 เมื่อศึกษาบทเรียนโปรแกรมการตูนจบแลว นักเรียนทําแบบทดสอบทาย

บทเรียน จํานวน 10 ขอ 
         6.4 ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบ 
     7.สรุปเนื้อหาจากบทเรียนโดยการเลนเกม “บิงโก”  โดยครูแจกตารางบิงโกใหนักเรียน 

ทุกคน   เมื่อครูถามคําถามจํานวน 9 ขอ   ใหนักเรียนเติมคําตอบใสลงในชองตารางบิงโก  เมื่อครบ
ทุกชอง ครูเฉลยคําตอบ    ใครไดครบแถวกอนและคําตอบถูกตองเปนผูชนะ 

     8.ดําเนินการใชบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง ของดี สถานที่ทองเที่ยว และอธิบาย
วิธีการศึกษาบทเรียนโปรแกรมการตูนใหนักเรียนทราบดังนี้ 

        8.1 นักเรียนศึกษาคํานํา คําชี้แจง  คําแนะนําในการใช บทเรียน และวัตถุประสงค 
ในบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง ของดี สถานที่ทองเที่ยว 

        8.2 ใหเวลานักเรียนในการศึกษาบทเรียนโปรแกรมการตูน  30 นาที 
          8.3 เมื่อศึกษาบทเรียนโปรแกรมการตูนจบแลว นักเรียนทําแบบทดสอบทาย

บทเรียน จํานวน 10 ขอ 
          8.4 ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบ 
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     9.สรุปเนื้อหาจากบทเรียนโดยใหนักเรียนทําใบงานที่ 2   วาดภาพสถานที่ทองเที่ยว 1 
แหง พรอมทั้งเขียนบรรยายภาพ 

     10.ครูสุมนักเรียน 3 - 4 คน บรรยายภาพจากใบงานที่ 2 เร่ือง สถานที่ทองเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี 
                 11.เมื่อเสร็จกระบวนการเรียนแลว จึงใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 
ขอ  ไดคาประสิทธิภาพจากการนําไปใชกับข้ันทดลองภาคสนาม  ซึ่งจากการหาคาประสิทธิภาพ 

21 E/E   ไดคาประสิทธิภาพ  84.33 / 84.44   ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 / 80 ที่กําหนดไว  ดังแสดงใน
ตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 แสดงคาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการตูนแบบภาคสนาม 
  

ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการตูน 
กลุมทดลอง ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ ( )1Ε  
ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ  ( )2Ε  

เกณฑ 
การ

ประเมิน 

ผล 
การประเมนิ 

แบบทดสอบ
ระหวางเรียน 

 

84.33 
 
 80 ผานเกณฑ 

แบบทดสอบ  
หลังเรียน 

 
 84.44 80 ผานเกณฑ 

 

     จากตารางที่ 7 ผูวิจัยนําบทเรียนโปรแกรมการตูนที่ผานการหาประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนามปรับปรุงแกไขในสวนการวัดและประเมินผลในใบงานที่ 1 และ2 ในแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน   และนําบทเรียนโปรแกรมการตูนที่แกไขแลวไปใชกับ
นักเรียนกลุมตัวอยาง   
                 12. นําบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี ที่มีประสิทธิภาพ  84.33/ 84.44  
มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 

        จากรายละเอียดขั้นตอนการสรางบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง  จังหวัดราชบุรี  ทัง้   
12 ขอขางตน พอจะสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี ้
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แผนภูมิที่  10  ข้ันตอนการสรางบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวดัราชบุรี 
            

วิเคราะหผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในขั้นตอนที่ 1 

ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เลือกเนื้อหาที่จะนํามาสอน และกําหนดหัวขอเรื่องจํานวน 3 เรื่อง 

วางโครงเรื่อง 3 เร่ือง 

สรางบทเรียนโปรแกรมการตูนตามขอเสนอแนะของอาจารยควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

นําบทเรียนโปรแกรมการตูนเสนออาจารยควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ 

หาประสิทธิภาพของบทเรียน แบบรายบุคคล (One to one Tryout) จํานวน 3 คน 
                แบบกลุมเล็ก ( Small Group Tryout ) จํานวน 9 คน และแบบภาคสนาม (Field  Tryout) 
                จํานวน 30 คน แตละขั้นพิจารณาขอบกพรอง และปรับปรุงแกไข 

นําบทเรียนโปรแกรมการตูนซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 
ไปใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

รางขอบขายเนื้อหาบทเรียนโปรแกรมการตูน และปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ 

ปรับปรุงบทเรียนโปรแกรมการตูน 
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    3.สรางแบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน 
               วตัถุประสงค เพื่อประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี สําหรบั
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 โรงเรียนสงักัดเทศบาลเมอืงราชบุรี  
                  ในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี ผูวิจัยไดสรางแบบประเมนิ
บทเรียนโปรแกรมการตูน โดยมีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 
                   3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน จากคูมือ
พัฒนาสื่อการเรียนรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                   3.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดโครงสรางและขอบเขต
เนื้อหาของแบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี  
                   3.3 สรางแบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ฉบับ 
                   3.4 นําแบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูนใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแบบประเมินตามคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ คือ 
ปรับภาษาใหเขาใจงายขึ้น  ปรับระดับการประเมินคาความคิดเห็นจาก 3 ระดับ ไดแก มาก  ปาน
กลาง  นอย  เปนความคิดเห็น 5 ระดับ  ไดแก  ดีมาก   ดี  ปานกลาง  พอใช  และควรปรับปรุง 
                   3.5 นําแบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูนใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ไดแก 
ดานเนื้อหา  ดานวิธีสอน  ดานสื่อการเรียนการสอน  ดานบทเรียนโปรแกรมการตูน และดานการ
วัดและประเมินผล ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) และหาคาดัชนี
ความสอดคลอง(Index  of  Item  Objective  Congruence  : IOC ) จากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีคา
เทากับ 1.00  (รายละเอียดดังตารางที่ 18 ภาคผนวก ค  หนา  196)  โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ 
                          +1  เมื่อแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบประเมิน มีความสอดคลอง
กับเนื้อหาและหัวขอของบทเรียนโปรแกรมการตูน จังหวัดราชบุรี 
                 0  เมื่อไมแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบประเมิน  มีความ
สอดคลองกับเนื้อหาและหัวขอของบทเรียนโปรแกรมการตูน จังหวัดราชบุรี 
                -1  เมื่อแนใจวาสวนประกอบของขอคําถามในแบบประเมิน  ไมมีความ
สอดคลองกับเนื้อหาและหัวขอของบทเรียนโปรแกรมการตูน จังหวัดราชบุรี 
                 3.6 ไดแบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี 
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สรุปข้ันตอนการสรางแบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ืองจังหวัดราชบุรีไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 11  ข้ันตอนการสรางแบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน 
 
 

ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับการสรางแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน 

กําหนดโครงสรางและขอบเขตเนื้อหาของแบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน  
 

                          สรางแบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน  
 

นําแบบประเมนิบทเรยีนโปรแกรมการตูนไปให 
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ 

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํของอาจารยผูควบคุมวทิยานพินธ 

ไดแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนไปใชเปนเครื่องมือการวิจยั 

นําแบบประเมนิบทเรยีนโปรแกรมการตูนไปให 
ผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 5 ทาน เพื่อหาคาความสอดคลอง (IOC) 

ปรับปรุงแกไขตามผูเชี่ยวชาญ 
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               4.สรางแบบทดสอบวัดผลการเรยีนรู    
         วัตถุประสงค   เพื่อประเมินผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
โปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี 

      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  
เร่ือง จังหวัดราชบุรี  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   สถิติที่ใชในการวิเคราะห ดังนี้ คาเฉลี่ย (Χ )  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  คาอํานาจจําแนก ( r ) คาความยากงาย ( p ) และคาความเชื่อมั่น 
KR-20 

     ข้ันตอนการสรางเครื่องมอื ดังนี ้
     4.1  ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหา การวัดและประเมินผล 
นอกจากนี้ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จากหนังสือเทคนิคการสราง
แบบทดสอบ  จากหนังสือการวิจัยเบื้องตนของบุญชม  ศรีสะอาด (2538 : 155 - 179) และจาก
หนังสือวิธีวิจัยทางการศึกษา  ของบุญเรียง ขจรศิลป  (2543  : 110 - 121) และเอกสารที่เกี่ยวของ 
      4.2  ศึกษาจุดประสงคของหลักสูตร และจุดประสงคการเรียนรู  วิเคราะหผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง กําหนดจํานวนขอสอบในแตละผลการเรียนรู ดังตารางที่ 3 วิเคราะหสาระการเรียนรู 
เร่ือง จังหวัดราชบุรี ในหนาที่ 18 

     4.3  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง จังหวัดราชบุรี เปนแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ถาตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน  และถาตอบผิดหรือไมตอบ ใหขอละ 0 
คะแนน  จํานวน 50 ขอ   เพื่อทดสอบนักเรียนตามผลการเรียนรูที่คาดหวังเพื่อที่จะไดนํา
แบบทดสอบดังกลาวไปคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกที่ใกลเคียงกัน 
ใหไดจํานวนขอสอบที่ตองการตอไป 
                 4.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู  และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา                  
                 4.5 นําแบบทดสอบมาใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจหาคาดัชนีความ
สอดคลอง    (Index  of  Item  Objective  Congruence  : IOC ) (รายละเอียดดังตารางที่ 19 
ภาคผนวก ค  หนา  197)  โดยพิจารณาความสอดคลองรายขอของแบบทดสอบกับจุดประสงคนํา
ทาง แลวนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)   มาเรียม      
นิลพันธุ (2547:177) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
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                    ใหคะแนนเทากบั  +1  เมื่อแนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคนําทาง 
                   ใหคะแนนเทากบั   0   เมื่อไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคนําทาง 
                   ใหคะแนนเทากบั  -1  เมื่อแนใจวาขอสอบไมสอดคลองกบัจุดประสงคนําทาง 
 

                      สูตร          IOC  =    Σ R 
                     N 
  

         IOC   แทน   ดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม กับจุดประสงคหรือ 
ลักษณะพฤตกิรรมที่คาดหวงั 
           Σ R    แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
                                   N      แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

        ถาคา  IOC  มีคา   ≥   0.50 ข้ึนไป แสดงวาขอคําถามนัน้ใชได มคีวามเหมาะสม หรือ 
มีความสอดคลองกับจุดประสงคหรือลักษณะพฤตกิรรม  แตถาต่าํกวา ≤  0.50 แสดงวาขอคําถาม
นั้นไมสอดคลองกับจุดประสงคหรือลักษณะพฤติกรรม  ควรตัดทิ้ง หรือ นํามาปรบัปรุงแกไขใหม 
ซึ่งผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะและผูวิจัยไดนาํไปปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมากยิง่ขึ้น 

     4.5 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 50 คน  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ ตอจากนั้นไดทําการวิเคราะหขอสอบโดยใช
เทคนิคของ จุง-เตห-ฟาน (Chung-The-Fan) 27 % โดยมาเรียงลําดับคะแนนของนักเรียน จํานวน 
50 คน โดยเรียงจากมากไปหานอย และเลือกนักเรียนในคะแนนกลุมสูงจํานวน 17 คน คือคะแนน
ระหวาง 42 - 32  และนักเรียนในคะแนนกลุมตํ่า จํานวน 17 คน คือคะแนนระหวาง  26 - 13  เพื่อ
วิเคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r ) ตอไป 
      4.6 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาขอสอบที่มีระดับความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-
0.80   และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป โดยเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอจากขอสอบ
ทั้งหมด 50 ขอ ที่ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.26 - 0.79 และคาอํานาจจําแนก (r) 0.24 - 
0.71 โดยตัดขอสอบที่ไมผานการวิเคราะห จํานวน 15 ขอ  ไดแก ขอที่ 16 มีคา  p ต่ํากวา 0.20  
จัดเปนขอสอบยากเกินไป  ขอที่ 6, 13, 18, 22, 25 30, 35, 40, 41, 46, 48  มีคา r ต่ํากวา 0.20 
จัดเปนขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑ   ขอที่ 14, 20 มีคา p สูงกวา 0.80 จัดเปน
ขอสอบงายเกินไป   ขอที่ 17 มีคา p สูงกวา 0.80  จัดเปนขอสอบงายเกินไป   และมีคา  r ต่ํากวา 
0.20    จัดเปนขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑ   และเนื่องจากขอสอบเกินจํานวน         
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ที่ตองการ ผูวิจัยจึงตัดขอสอบออกแบบเฉพาะเจาะจง  ไดแก ขอที่ 2, 31, 32, 47 และ49  
(รายละเอียดดังตารางที่  36  ภาคผนวก ค  หนา 211 ) 

     4.7 นําขอสอบที่วิเคราะหไดมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดย
การใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน และไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
เร่ือง จังหวัดราชบุรีเทากับ 0.87 (รายละเอียดดังภาคผนวก  ค  หนา 213) 

     4.8 ไดแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 ขอ เพื่อ
นําไปใชกับกลุมตัวอยาง   ไดคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน    โดยสูตรการคํานวณเพื่อหาคาสถิติ 
(พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 129) ดังนี้ 

สูตรคํานวณความยากงาย  (Level  of  Difficulty)    
 
                               P   =   

N
R    

 
                        P              หมายถงึ    คาความยากงายของขอสอบ 
                        R              หมายถงึ    จาํนวนนกัเรียนผูตอบถูกในแตละขอ 
                        N              หมายถงึ    จาํนวนนกัเรียนผูเขาสอบทัง้หมด 

 

                 โดยคาความยากงายของขอสอบที่สามารถนําไปใชไดตองมีคาอยูระหวาง 0.20-0.80 
เพราะ ถาคาความยากงายมากกวา 0.80 แสดงวา ขอสอบนั้นงายเกินไป หรือถาคาความยากงาย
ของขอสอบนั้นนอยกวา 0.20 แสดงวา ขอสอบนั้นยากเกินไป   โดยถาคาความยากงายของ
ขอสอบขอใดอยูที่ 0.50  แสดงวา  ขอสอบขอนั้นมีคาความยากงายดีมาก 
 

    สูตรคํานวณเพื่อหาความเชื่อมั่น(Reliability)  เปนการตรวจสอบดูวา ผลของการวัด
จากแบบทดสอบนั้นมีความคงที่แนนอนมากนอยเพียงใด  ของ คูเดอร  ริชารดสัน KR-20   

 ( Kuder  - Richardson  Formular 20)  ( พวงรัตน  ทวรัีตน 2540 : 123 ) 
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                       ttr  หมายถึง   คาความเชื่อมั่น 
   p หมายถึง   สัดสวนของคนที่ทําถูกในแตละขอ 
   q หมายถึง   สัดสวนของคนที่ตอบผิดในแตละขอ = 1 – p 
             2

tS  หมายถึง   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 

                            สูตร KR 20 เหมาะกับขอสอบแบบ Power Test มากกวาขอสอบแบบ Speed Test  
เพราะขอสอบแบบ Power Test ผูสอบทุกคนมีโอกาสทาํขอสอบครบทุกขอ แตขอสอบแบบ 
Speed  Test  อาจเกิดปญหาผูสอบทําขอสอบไมครบทุกขอ หรือทําไมถงึขอสุดทาย  (มาเรียม   
นิลพนัธุ 2547:182) 
 

        สูตรการหาคาอํานาจจาํแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียน 
                         

2/N
RR

r eu −=  
       

     r หมายถึง    คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
   uR  หมายถึง    จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง 
   eR  หมายถึง    จํานวนผูตอบที่ถูกในขอนั้นในกลุมออน 

   N หมายถึง    จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 

                     สําหรับการแปลคาอํานาจจําแนก สามารถแปลผลไดดังนี้  
0.40-1.0    คือ  จําแนกไดดี เปนขอสอบที่ดี 
0.30-0.39    คือ จําแนกได เปนขอสอบที่ดีพอสมควร อาจตองปรับปรุงบางเล็กนอย 
0.20-0.29    คือ  จําแนกไดพอใช แตตองปรับปรุงบาง 

                    -1.00-0.19   คือ  ไมสามารถจําแนกได ตองปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
 

     ดังนั้นคาอํานาจจําแนกของขอสอบที่สามารถนําไปใชไดคือ ขอสอบที่มีคาอํานาจ 
จําแนก 0.20 ข้ึนไป (มาเรียม นิลพันธุ 2547:186) 

 

                 สรุปการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เพื่อใชในการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิที่  12 
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แผนภูมิที่ 12    ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง จังหวัดราชบุรี 

ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ 

วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง กําหนดจํานวนขอสอบในแตละผลการเรียนรู 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 50 ขอ 

เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานพินธตรวจสอบขอคําถามกบัจดุประสงคการเรียนรู   

ทดลองใชกับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตวัอยาง 
 เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยใชเทคนิค จุง เตห  ฟาน 27% 

วิเคราะหหาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบรายขอ 

หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 

ไดแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 30 ขอ 
เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

นําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานตรวจสอบ 
เพื่อหาคาความสอดคลอง (IOC) 

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

ปรับปรุงแกไข 
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              5.การสรางแผนการจัดการเรียนรู  เรื่องจังหวัดราชบรุี  
     การสรางแผนการจัดการเรียนรู  เร่ืองจังหวัดราชบุรี โดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน 

ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําตามขั้นตอนดังนี้ คือ 
     5.1 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหา การวัด
และประเมินผล 

     5.2 กําหนดสาระการเรียนรู เพื่อนํามาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู โดยแบงสาระ
การเรียนรูออกเปนหนวยการเรียนรูที่ 6 จังหวัดราชบุรี   

     5.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน  โดยแตละแผนประกอบดวย 
มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   สาระสําคัญ  สาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู   
ส่ือการเรียนรู / แหลงเรียนรู   และการวัดและการประเมินผล 
      5.4 ประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่ไดจัดทําขึ้น โดยนําไปใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและภาษา 
                 5.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
                 5.6 นําแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคลองสอดคลอง    (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC)  ไดคาดัชนีความสอดคลอง  เทากับ 0.98    
                  5.7 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งผลของการ
ปรับปรุงแกไข ดังนี้   ปรับปรุงการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น และปรับปรุงการ
ฉีกคํา  และการสะกดคําใหถูกตองจากนั้นจึงนําแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง  จังหวัดราชบุรี ไปใช
ทดลองกับนักเรียน  
 

                  ผูวิจัยขอสรุปข้ันตอนของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเร่ือง จังหวัดราชบุรี ตาม
แผนภูมิที่ 13 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 13 แสดงกระบวนการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู  
 

              6.การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
     แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัด

ราชบุรี มีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating)  ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) (quoted in Best  
1986 :182) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนในการพัฒนาดังตอไปนี้ 
       6.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิรท (Likert) และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กําหนดสาระการเรียนรู 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือการวิจัย 

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

ผูเชี่ยวชาญ 5 ทานตรวจสอบเพื่อหาคาความสอดคลอง (IOC) 

ปรับปรุงแกไข 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 100

       6.2 กําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของนักเรียน  
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูนในดานบทเรียนโปรแกรม  ดานกิจกรรม
การเรียนรู  และดานประโยชนของบทเรียนโปรแกรมการตูน 

      6.3 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ โดยใหเลือก 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยที่สุด 
       การกําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบสอบถาม มีดังนี ้
       มากที่สุด             ใหคาระดับเทากับ 5 
       มาก  ใหคาระดับเทากับ 4 
       ปานกลาง             ใหคาระดับเทากับ 3 
       นอย  ใหคาระดับเทากับ 2 
       นอยที่สุด             ใหคาระดับเทากับ 1 
 

       ในการแปลความหมายของแบบสอบถามความคิดเห็น ใชคะแนนเฉลีย่ที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมลูมาเทียบกับเกณฑของเบสท (Best 1986 : 182) จากนัน้นาํมาหาคาเฉลี่ยและคา
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยใหคาเฉลี่ย ดังนี ้
 

       คาเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถงึ ระดับมากที่สุด 
       คาเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถงึ ระดับมาก 

      คาเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถงึ ระดับปานกลาง 
      คาเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถงึ ระดับนอย 
      คาเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถงึ ระดับนอยที่สุด 
 

 

      6.4  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความ
ถูกตองและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

      6.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความ
สมบูรณของโครงสรางคําถามและสํานวนภาษา จากนั้นวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( Index  
of  Item  Objective  Congruence  : IOC )  ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.95                   
( รายละเอียดดังตารางที่  21 ภาคผนวก  ค หนา  200 ) 

      6.6  นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และนําแบบสอบถามไปถามกลุม
ตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)      
ปการศึกษา  2550  จํานวน  30  คน 
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                 จากข้ันตอนดําเนินการสรางแบบสอบถามวดัความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีตอบทเรยีน 
โปรแกรมการตูน  สรุปเปนแผนภูมิไดดังนี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 14  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียน 
 

การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
      ผูวิจัยไดนําบทเรียนโปรแกรมการตูนที่สรางและพัฒนาข้ึนไปใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

     1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชบทเรียน
โปรแกรมการตูนที่ไดพัฒนาขึ้นมา 

      2.  ผูวิจัยนําบทเรียนโปรแกรมการตูนที่สรางและพัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3  (เทศบาลสงเคราะห) ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1         

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ 

นําแบบสอบถามมาปรับปรุงเพื่อนําไปใชกบันักเรียนกลุมตัวอยาง  

นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพือ่หาคา IOC 

ปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงแกไข 
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ปการศึกษา 2550  จํานวน 30 คน  ซึ่งในการเลือกโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) เปน
กลุมตัวอยาง เนื่องจาก (1) โรงเรียนมีความพรอมดานบุคลากร  วัสดุอุปกรณ (2) ผูบริหารโรงเรียน
เห็นความสําคัญและการสนับสนุนใหใชบทเรียนโปรแกรมการตูน  เร่ือง จังหวัดราชบุรี ที่พัฒนาขึ้น       
(3) นักเรียนตองการเรียนรู เร่ืองราวเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี  (4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี   มีความรูพื้นฐานและสภาพบริบทไมแตกตางกัน และ (5) เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางของผูวิจัย   โดยผูวิจัยไดดําเนินการสอนดวยตนเอง  
      3. ทาํการทดสอบกอนเรยีน (Pretest) กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3/2 จํานวน 30 
คน โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองจังหวัดราชบุรี จํานวน 30 ขอ  ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
         4. ดําเนนิการทดลองใชบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จงัหวัดราชบุรี กับนกัเรียนกลุม
ตัวอยางโดยมข้ัีนตอนตามลาํดับดังตอไปนี ้
          ข้ันนํา   ผูวิจัยแนะนําการใชบทเรียนโปรแกรมการตูน โดยบอกวัตถุประสงคของการ
เรียนดวยบทเรียนและบทบาทของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนโปรแกรม
การตูน และดําเนินการตามกระบวนการที่ไดวางไวในแผนการจัดการเรียนรู 
          ข้ันสอน  ดําเนินการตามกระบวนการที่ไดวางไวในแผนการจัดการเรียนรู  
          ข้ันสรุป   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับความรูที่ไดเรียนมาและครูมอบหมาย
งานใหนักเรียนทําภายหลังการเรียนจบในแตละเรื่อง   จากนั้นนักเรียนนําสิ่งที่ไดจากการปฏิบัติ
ตามใบงานมารายงานใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากที่ไดเรียนดวย
บทเรียนโปรแกรมการตูนในแตละเรื่อง 
       5. หลังจากที่ดําเนินการใชบทเรียนโปรแกรมการตูนสิ้นสุดลงแลว ผูวิจัยทําการ
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันที่ใชในการทดสอบกอนเรียน แต
เปลี่ยนแปลงโดยการสลับขอ  จํานวน 30 ขอ เวลา 1 ชั่วโมง  
       6. ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรม
การตูน จังหวัดราชบุรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

การวิเคราะหขอมูล 
      ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ประกอบดวย 
      1.หาดัชนคีวามสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบ
สอบความความคิดเหน็ของครูผูสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     แบบสอบความ
ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ  แบบประเมนิบทเรียนโปรแกรมการตูน  แบบประเมินขอสอบวัดผล
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การเรียนรูกอนเรียนและหลงัเรียน  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมนิแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ของนักเรียน 

     2.หาคาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการตูน โดยใชสูตรประสิทธิภาพ 21 E/E  
ซึ่งไดกําหนดไวที ่80 / 80   

     3.คาสถิตทิี่ใชในการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี  
ไดแก  คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis ) แลวนาํเสนอแบบพรรณนาความ  
      4.ใชการทดสอบคาที  t-test แบบ  Dependent  คือ มีการทดลองกับกลุมตัวอยางกลุม
เดียวที่มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 
 
สรุปวธิีดําเนนิการวิจัย 
 
 

ตารางที่   8   สรุปวิธีดําเนินการวิจยั 
 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/ เอกสาร เครื่องมือ/กระบวนการ 
 

1.เพื่อศึกษาขอมูล
พื้นฐานและความ
ตองการในการพัฒนา
บทเรียนโปรแกรมการตูน 
เร่ือง จังหวัดราชบุรี 

 
 

 

-สอบถามความคิดเห็น
จากครูสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
จํานวน 10 คนและ
ผูเชี่ยวชาญ ดาน
บทเรียนโปรแกรม
การตูนจํานวน 5 คน 

 

- ครูสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
จํานวน 10 คน 
- ผูเชี่ยวชาญดานบทเรียน 
โปรแกรมการตูน จํานวน 
 5 คน 

 

- แบบสอบถามความ
คิดเห็นกอนการพัฒนา
บทเรียนโปรแกรมการตูน 
โดยใชคารอยละ ( %) 
คาเฉลี่ย (Χ ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( S.D.) และการวิเคราะห 
เนื้อหา 

2.เพื่อพัฒนาบทเรียน
โปรแกรมการตูน  
เร่ือง จังหวัดราชบุรี     
ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
 

-พัฒนาบทเรียน
โปรแกรมการตูน 
-การประเมินบทเรียน 
โปรแกรมการตูน 
 
 
 
 
 

 
 
- อาจารยผูควบคุม 
  วิทยานิพนธ  
- ผูเชี่ยวชาญ 5 ทานในดาน
เนื้อหา วิธีสอน ส่ือการเรียน
การสอน บทเรียนโปรแกรม
การตูน และการวัดและ
ประเมินผล 

-บทเรียนโปรแกรมการตูน 
 
 
 
-แบบประเมินบทเรียน 
โปรแกรมการตูน 
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ตารางที่  8 สรุปวิธีดําเนนิการวิจัย  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/ เอกสาร เครื่องมือ/กระบวนการ 
 -หาประสิทธิภาพบทเรียน

โปรแกรมการตูน
ขั้นทดลองแบบรายบุคคล 
(One to one Tryout) 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 
( เ ทศบาลสง เค ราะห )  
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง และ
มีผลการเรียนเกง  ปาน
กลางและออนอยางละ  
1 คน รวม 3 คน 

--บทเรียนโปรแกรมการตูน 
วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย  (Χ ) และหาคา 

21 E/E  โดยใชเกณฑ  
60 / 60 

 

 -หาประสิทธิภาพบทเรียน
โปรแกรมการตูน
ขั้นทดลองแบบกลุมเล็ก 
( Small Group Tryout ) 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห)  
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
และมีผลการเรียนเกง  
ปานกลางและออน 
อยางละ 3 คน รวม 9 คน 

-บทเรียนโปรแกรมการตูน 
วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย (Χ ) และหาคา 

21 E/E โดยใชเกณฑ  
70 / 70 

 

 
 
 
 

-หาประสิทธิภาพบทเรียน
โปรแกรมการตูน
ขั้นทดลองแบบภาคสนาม  
(Field Tryout)   
 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห)  
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30  คน 

-บทเรียนโปรแกรมการตูน 
วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย (Χ ) และหาคา 

21 E/E โดยใชเกณฑ 
80 / 80 

 -หาประสิทธิภาพบทเรียน
โปรแกรมการตูนกับ 
นักเรียนกลุมตัวอยาง 
 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห)  
กลุมตัวอยาง จํานวน 
30  คน 

-บทเรียนโปรแกรมการตูน 
วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย (Χ ) และหาคา 

21 E/E โดยใชเกณฑ 
80 / 80 

3.เพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรูกอนและหลัง
เรียนที่เรียนดวยบทเรียน
โปรแกรมการตูน 

-ทดสอบความรู -นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห) 
จํานวน 30 คน 

-แบบทดสอบความรู 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคา 
รอยละ(%)   คาเฉลี่ย(Χ )  
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( S.D.)  คา t - test 
dependent 
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ตารางที่  8 สรุปวิธีดําเนนิการวิจัย  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/ เอกสาร เครื่องมือ/กระบวนการ 
 

4.ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนโปรแกรมการตูน 
เร่ืองจังหวัดราชบุรี 

 

-สอบถามความคิดเห็น 
 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 
(เทศบาลสงเคราะห) 
จํานวน 30 คน 

 

-แบบสอบถามความคิดเห็น  
จํานวน 10 ขอ วิเคราะห
ขอมูลโดยการใชคารอยละ  
( %) คาเฉลี่ย (Χ )  คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
                  การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  ผูวิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะห ขอมูลเปน 4 ตอน ไวดังนี้ 
       ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียน
โปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองราชบุรี 
                  ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี   ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
                  ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง  จังหวัดราชบุรี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการเรียนจากบทเรียนโปรแกรมการตูน 
                  ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูน 
เร่ือง จังหวัดราชบุรี     
 

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพฒันาบทเรียนโปรแกรม 
             การตูน เรื่อง จงัหวัดราชบุร ี

 

       ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม
การตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดแบงองคประกอบ เปน 2 
ดาน คือ 1) ผลการศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ฉบับที่ 9 (2545 - 2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    ฉบับที่10  (2550 - 
2554) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544   คูมือการจัดสาระการเรียนรู    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนา 
และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษา  และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตนู  2) 
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน และความตองการในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน   จาก
ผูสอนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนิน 

106 
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การเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  คือ 
 

                   ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสารตางๆทีเ่กีย่วกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544    คูมือการจัดสาระการเรียนรู   กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา   และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน   
 

       จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน มีขอ
คนพบดังนี้ 
       1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549)  และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่มุงเนนศักยภาพของคน  ใหคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา และยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติ ที่มุงสู
สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพของคน ทั้งในดานรางกาย 
จิตใจ และสติปญญา ใหมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีความรูความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ 
        2.พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดจุดมุงหมายและหลักการ
จัดการศึกษาไวในหมวด 1 มาตราที่ 6  กลาววา การจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู ความสามารถ และคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   และตาม
มาตราที่ 7 ในกระบวนการสงเสริมการเรียนรู ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย  สงเสริมศาสนา  ศิลปะ   วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถิ่น   
ภูมิปญญาไทย รวมทั้งในมาตรา 8 และมาตรา 9 เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นอกจากนั้นมาตราที่ 27 กลาววา ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระการ
เรียนรูเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น  ทั้งนี้การจัดการศกึษา ควรจดั
ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ   วัฒนธรรม  
ประเพณี    กีฬา   ภูมิปญญาไทย   ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอม  รักประเทศชาติ
และทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม (กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ 
2544 :4) 
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       3.หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พบวาจุดมุงมายคือ การ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนพลเมืองดีมีปญญามีความสุขและมีความเปนไทย  มี
ศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดยในชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3)ได
กําหนดคุณภาพของนักเรียนเมื่อเรียนจบปสุดทายของชวงชั้นไวดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ
2544: 8) 

             3.1 นัก เรียนได เ รียนรู เกี่ ยวกับตนเองและผู ที่ อยู รอบขาง   ตลอดจน
สภาพแวดลอมในทองถิ่นที่อยูอาศัยและเชื่อมโยงประสบการณไปสูโลกกวาง 

             3.2 นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ และมีขอมูลที่จําเปนตอ
การพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 
มีความเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยูรวมกันและการทํางานกับผูอ่ืน มีสวนรวมใน
กิจกรรมของหองเรียน และไดฝกหัดการตัดสินใจ 

             3.3 นักเรียนไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง   ครอบครัว  โรงเรียน   และชุมชน  
ในลักษณะการบูรณาการผูเรียนไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบันและอดีต มีความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ไดขอคิดเกี่ยวกับรายรับรายจายของครอบครัว 
              3.4 นักเรียนไดรับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการทํา
ความเขาใจในขั้นสูงตอไป 
       4.คูมือการจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ไดเปดโอกาสใหทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น 
กลาวคือ โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น สามารถนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการเรียนการสอน ซึ่งคาดวาจะทําใหนักเรียนรูจักทองถิ่นของตนเอง แลว
เกิดความภูมิใจ เกิดความรักและความผูกพันกับทองถิ่น 
      5.งานวิจัยที่เกี่ยวกับเร่ือง การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมคือ ผลงานวิจัยของเจือจันทร 
กัลยา (2533: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และความสนใจใน
วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพ
การตูน   ศิวพร มลิลา (2535: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง การสรางและทดลองใช หนังสือ
ภาพการตูนประกอบบทเรียน  เ ร่ือง  การอนุ รักษทรัพยากรสัตวปา  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6   และงานวิจัยของจารุพรรณ   อินทุรัตน (2540 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา
การสรางบทเรียนโปรแกรมโดยใชภาพการตูน  เร่ืองโรคเอดส    สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปที่ 6   เสงี่ยม  แสนสุด ( 2545 : 45) ไดศึกษา เร่ือง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
เร่ือง   ประวัติศาสตรสมัยอยุธยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  อาภาภรณ อินเสมียน(
2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา  เร่ือง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เร่ือง อริยสัจ 
4  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  และประดับ  ปาลวัฒน (2547 : 
บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง 
จังหวัดนครราชสีมา ชั้นประถมศึกษาปที่4  กนกกาญจน  หวังรวมกลาง (2547 : บทคัดยอ) 
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การเมืองการปกครองโดยใชบทเรียนโปรแกรม
การตูน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4    

      สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตาง ๆ คือ ตองการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาใหสามารถพัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ภาษาไทย ศิลปะ   วัฒนธรรม  ประเพณี    กีฬา   ภูมิปญญาไทย   ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม  รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม การ
กําหนดหลักสูตรและสาระการเรียนรู นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและผูที่อยูรอบขาง 
ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิ่นที่อยูอาศัยและเชื่อมโยงประสบการณไปสูโลกกวางใน
ลักษณะการบูรณาการผูเรียนไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบันและอดีต  
 

               ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูนจาก
ครูผูสอนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                   ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความตองการในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูนไป
สอบถามครูผูสอนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 10 คน มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

               การวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม 
        ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมจําแนกตามอายุ  ตําแหนงและวิทยฐานะและ ประสบการณในการทํางาน  
ในเร่ืองการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ืองจังหวัดราชบุรี  วิเคราะหขอมูลโดยการใช
คาสถิติรอยละ (%) รายละเอียดดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9  แสดงจํานวนและรอยละของครูผูสอนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1.อายุ 
        ต่ํากวา 30 ป 

     31-40 ป 
        41-50 ป 
        51 ปขึ้นไป 

 
1 
1 
2 
6 

 
10 
10 
20 
60 

รวม 10 100 
2.ตําแหนงและวิทยฐานะ 
          ครู (ค.ศ.1) 
          ครูชํานาญการ  (ค.ศ.2) 
          ครูชํานาญการพิเศษ (ค.ศ.3) 

 
1 
7 
2 

 
10 
70 
20 

รวม 10 100 
3.ประสบการณในการทํางาน   
         5-10 ป 
        11-20 ป 
        มากกวา 20 ปขึ้นไป 

 
1 
1 
8 

 
10 
10 
80 

รวม 10 100 
 

      จากตารางที่ 9  พบวา สถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอนสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 10 คน  ดานอายุ สวนใหญอยูในชวงระหวาง  51 ปข้ึนไป 
จํานวน  6 คน คิดเปนคารอยละ 60 ในชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 2 คน คิดเปนคารอยละ 20 รอง
มามีปริมาณที่เทากันจํานวน 1 คน คืออายุต่ํากวา 30 ปและ 31-40 ป  คิดเปนคารอยละ 10 
       ดานตําแหนงและวิทยฐานะ พบวา ครูผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงวิทยฐานะสวน
ใหญเปนครูชํานาญการ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 70 รองมาเปนครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 
2 คน คิดเปนรอยละ 20 และเปนครู จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ 
       ดานประสบการณการทํางาน พบวา สวนใหญอยูในชวงระยะเวลามากกวา 20 ปข้ึน
ไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 80 รองมาเปนระยะเวลา 11-20 ป  และ5-10 ป จํานวน  1 คน
เทากันคิดเปนรอยละ 10 
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               ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูนดานเนื้อหาและ
รูปแบบของบทเรียนโปรแกรมการตูน วิเคราะหโดยใชคาสถิติ  รอยละ(%) มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนสาระการเรียนรูสังคม 
                 ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
1.ความตองการใหมีการนําบทเรียนโปรแกรมการตูนมา
ใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
      ตองการ 

 
 

10 

 
 

100 
รวม 10 100 

2.ขอบขายเนื้อหาเรื่องจังหวัดราชบุรีที่ตองการ 
( ตอบไดมากกวา 1  ขอ ) 
     สภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรี   
     ประวัติอําเภอตางๆในจังหวัดราชบุรี  
     คําขวัญของจังหวัดราชบุรี   
     ตนไมประจําจังหวัดราชบุรี  
     อาชีพสําคัญในจังหวัดราชบุรี  
     ชนเผาตางๆในจังหวัดราชบุรี 
     ประเพณี วัฒนธรรม 
     สินคา ของดีที่สําคัญ 
     สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 

 
 

10 
9 
8 
7 
9 
8 
7 
8 
10 

 
 

100 
90 
80 
70 
90 
80 
70 
80 
100 

3.ลักษณะรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง
จังหวัดราชบุรีที่ตองการ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
     มีภาพการตูนประกอบ   
     เนื้อหาไมมากเกินไป  
     ใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน ไมซับซอน  
     มีสีสันสวยงาม 
     รูปเลมมีขนาดพอเหมาะสะดวกตอการใช     

 
 

10 
9 
10 
8 
8 

 
 

100 
90 
100 
80 
80 
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     จากตารางที่ 10 พบวาครูผูสอนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสวนใหญมี
ความตองการใหมีการนําบทเรียนโปรแกรมการตูนมาใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
จํานวน 10  คน คิดเปนรอยละ 100 
      ดานขอบขายเนื้อหาเรื่องจังหวัดราชบุรีที่ตองการ   พบวา ครูผูสอนสวนใหญตองการ
ใหนักเรียนเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรี และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ มี
จํานวน 10 คนเทากัน  คิดเปนรอยละ 100  รองลงมาเปนประวัติอําเภอตางๆในจังหวัดราชบุรี
และอาชีพสําคัญในจังหวัดราชบุรี มีจํานวน 9  คน  คิดเปนรอยละ 90   คําขวัญของจังหวัด
ราชบุรีชนเผาตาง ๆ ในจังหวัดราชบุรี และสินคา ของดีที่สําคัญ  มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
80   ตนไมประจําจังหวัดราชบุรี และประเพณี วัฒนธรรม  มีจํานวน  7 คน คิดเปนรอยละ 70 
ตามลําดับ  
       ดานลักษณะรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ืองจังหวัดราชบุรีที่ตองการ 
พบวา ครูสวนใหญตองการใหมีภาพการตูนประกอบ และใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน ไมซับซอน 
มีจํานวนเทากัน 10 คน คิดเปนรอยละ 100  รองลงมาไดแก  เนื้อหาไมมากเกินไป จํานวน 9 คน 
คิดเปนรอยละ 90   มีสีสันสวยงาม และรูปเลมมีขนาดพอเหมาะสะดวกตอการใช  มีจํานวน
เทากันไดแก 8 คน คิดเปนรอยละ 80 ตามลําดับ 

      ครูผูสอนสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมไดใหขอเสนอแนะวา 
ตองการใหมีการนําบทเรียนโปรแกรมการตูนมาใชในการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนรูเปน
รายบุคคล  ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล   ภาษาที่เขาใจงายเหมาะกับวัยของผูเรียน   
มีเนื้อหาที่เรียงจากงายไปหายาก และเนนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน ทองถิน่ของตน  เพือ่นกัเรยีนจะ
ไดมีความรูในเรื่องราวของจังหวัดราชบุรี  ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ใกลตัวผูเรียน   นอกจากนี้ควร
สอดแทรกกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบบทเรียน เพื่อใหนักเรียนจะไดไมเบื่อ  เกิดความกระตือรือรน มี
ภาพประกอบเปนการตูนที่เหมาะกับวัยของผูเรียน  เพราะการตูนชวยเราความสนใจใหอยากรู 
อยากเห็น อยากเรียน   เรียนแลวเขาใจงายและมีความสุข   
                    ผูวิจัยควรสรางบทเรียนโปรแกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีที่เรียงลําดับจาก
งายไปหายาก  เปนขั้นตอน  ใชภาษาที่เขาใจงายเหมาะกับวัยของผูเรียน   เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ทําใหผูเรียนไดเห็นคุณคาในถิ่นกําเนิดของตน 
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              ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูนจาก
ผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนโปรแกรมการตูนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี 
       การวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม 

      ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ  
ตําแหนง  และวิทยฐานะ   และประสบการณในการทํางาน  วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสถิติ
รอยละ (%) รายละเอียดดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1.อายุ 
         36-45 ป 
         45 ปข้ึนไป 

 
1 
4 

 
20 
80 

รวม 5 100 
2.ตําแหนงและวิทยฐานะ 
        ครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) 
        รองผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการ 

 
4 
1 

 
80 
20 

รวม 5 100 
3.ประสบการณในการทํางาน   
        5-10 ป 
        11-20 ป 
        มากกวา 20 ปข้ึนไป 

 
1 
1 
3 

 
20 
20 
60 

รวม 5 100 
       

                 จากตารางที่ 11 พบวาขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี 
จํานวน 5 คน สามารถจําแนกเปนดานอายุ  มีอายุมากกวา 45 ปข้ึนไป  จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 80 และอายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 20  ดานตําแหนงวิทยฐานะ 
เปนครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80   และเปนรองผูอํานวยการสถานศึกษา
ชํานาญการ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20    ดานประสบการณในการทํางาน  พบวามากกวา 
20 ปข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ60 และอยูในชวงระหวางอายุ 5-10 ป และ11-20 ป 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 เทากัน 
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      ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน จากการสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญและวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) สรุปไดดังนี้ 
     ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในประเด็นที่ 1 ลักษณะบทเรียน
โปรแกรมการตูนที่ดี  ผูเชี่ยวชาญเสนอวา บทเรียนโปรแกรมการตูนที่ดีนั้นควรจัดทําใหถูกตอง
ตรงตามหลักสูตรและวิชาที่ตองการสอน มีจุดประสงคการเรียนรู  มีเนื้อหาและคําอธิบายที่ดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน  เนื้อหาในแตละกรอบควรมีความชัดเจนและถูกตองตามหลักภาษา
เรียงลําดับจากงายไปหายาก  กรอบแตละกรอบตองตอบสนองความตองการของผูเรียนทันที มี
การใหขอมูลยอนกลับทันที ทําใหผูเรียนรูผลของคําตอบนั้นถูกหรือผิด มีแบบทดสอบระหวาง
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  รวมทั้งภาพการตูนตองเหมาะสมกับอายุของผูเรียน 
       ประเด็นที่ 2 องคประกอบของบทเรียนโปรแกรมการตูน ผูเชี่ยวชาญเสนอวา 
องคประกอบของบทเรียนโปรแกรมการตูนนั้นควรประกอบดวย (1) คํานํา (2) คําชี้แจง (3)
คําแนะนําในการใชบทเรียนชุดนั้น  (4) วัตถุประสงคหรือจุดประสงคการเรียนรู  (5) เรียนจาก
บทเรียนโปรแกรมการตูน (6) แบบฝกหัดเพื่อทบทวนความเขาใจในเนื้อหาที่ไดศึกษา   
       ประเด็นที่ 3 ประโยชนของบทเรียนโปรแกรมการตูนตอนักเรียน ผูเชี่ยวชาญเสนอวา 
บทเรียนโปรแกรมการตูนมีประโยชนตอนักเรียน ดังนี้  (1) นักเรียนสามารถเรียนดวยตนเองและ
ทราบความกาวหนาของตนเองได   (2) สามารถนําไปใชประโยชนไดกับนักเรียนทุกวัย (3) ทําให
เกิดความสนุกสนาน  (4)ใชทบทวนความรูหรือสอนซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออนและเสริม
นักเรียนที่เรียนดี  (5) นักเรียนมีอิสระในการเรียนและเรียนตามความสามารถระหวางบุคคล   
       ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะวา ในการสราง
หรือพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน ตองคํานึงถึงเนื้อหาที่ชัดเจนและเรียงลําดับจากงายไปหา
ยาก  มีภาพประกอบ ภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับวัยของผูเรียน และบทเรียนโปรแกรม
การตูนควรมีการจัดการเรียนการสอนเปนรายบุคคล เนนเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล ให
ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองไปตามความสามารถของแตละคนและกิจกรรมตาง ๆ ภายใน
บทเรียนควรมีประโยชน มีความสนุกสนาน ทําใหงายตอการเรียนรู 

      จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียน
โปรแกรมการตูน โดยมีกระบวนการในการพัฒนาตอเนื่องอีกจํานวน 3 ข้ันตอน คอื 1) การพฒันา 
2) การทดลองใช   3) การหาประสิทธิภาพและการปรับปรุงแกไข 
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ตอนที่ 2   ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการตูนแลวนําไปใชกับ 
              กลุมตัวอยาง 
 

     ผูวิจัยนําบทเรียนโปรแกรมการตูนที่ผานการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนามแลว
นําไปใชกับนักเรียน  จํานวน 30 คน ที่เปนกลุมตัวอยางในการใชส่ือจริง ไดผลการหา
ประสิทธิภาพดังตารางที่ 12   (รายละเอียดแสดงไวที่ตารางที่   34  ภาคผนวก  ค  หนา 209)      
 

ตารางที่ 12  แสดงคาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการตูนของกลุมตัวอยาง 

 

ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการตูน 
กลุมทดลอง ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ ( )1Ε  
ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ  ( )2Ε  

เกณฑ 
การ

ประเมิน 

ผล 
การประเมนิ 

แบบทดสอบ
ระหวางเรียน 

 

87.89 
 
 

80 ผานเกณฑ 

แบบทดสอบ  
หลังเรียน 

 
 88.11 80 ผานเกณฑ 

 
      จากตารางที่ 12 พบวา บทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี ไดผลการ

ทดลองหาคาประสิทธิภาพคะแนนเฉลี่ยนักเรียนที่ทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  มีคาเทากับ  
87.89 และคะแนนเฉลี่ยนักเรียนที่ทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 88.11 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ 80 / 80 ที่กําหนดไว  แสดงวาบทเรียนโปรแกรมการตูน  เ ร่ือง  จังหวัดราชบุ รี  มี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการสอนได ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่หนึ่งที่ได
กําหนดไว และจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนพบวา  นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรมที่ปรากฏอยูในบทเรียนสําเร็จรูปอยูในระดับดี      นอกจากนี้มีความพยายาม
ตอการฟงคําอธิบาย   คําชี้แจง คําแนะนําที่ถูกตองจากครูผูสอนอยางกระตือรือรนเปนอยางมาก 
                   
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง  จังหวัดราชบุรี ของนักเรียนชั้น 
            ประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการเรียนจากบทเรียนโปรแกรมการตูน 

 

     ผลการเปรียบเทียบคะแนนของของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน 
เร่ือง  จังหวัดราชบุรี  ผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรู ความเขาใจเรื่อง จังหวัดราชบุรี 
                 กอนและหลังการใชบทเรียนโปรแกรมการตูน  

 
 

ผล 
การเรียนรู 

จํานวน
นักเรียน คะแนนเต็ม Χ  S.D. t-test 

Sig 
(1 tailed) 

 

กอนเรียน 30 30 12.57 2.50 

หลังเรียน 30 30 21.27 3.72 16.98* .000 

 

*p < 0.01 (df = 29)  =  2.462 
 

     จากตารางที่ 13  โดยภาพรวมพบวาคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ดวยบทเรียนโปรแกรม  เร่ือง  ราชบุรี  ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   พบวาคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียน (Χ = 21.27, S.D. = 
3.72 ) สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนเรียน (Χ = 12.57, S.D.  = 2.50 ) โดยคาวิกฤต  t ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.01, df  29  ไดคา t  = 2.462  สวนคา  t – test  ที่คํานวณได = 16.98  ถือวา 
Sig.  ซึ่งคา  t  จากการคํานวณมากกวาคา  t  ตาราง  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจยัขอที ่ 2  
โดยผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  (รายละเอียดดังตารางที่ 37 หนา  214-215) 
 
ตอนที่ 4 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูน เรื่อง 
            จังหวัดราชบุรี            

                 ผูวิจัยไดใหนักเรียน  จํานวน 30  คน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน
โปรแกรมการตูน  และสามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
                 การวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม 
      ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ และอายุ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ(%) รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่  14  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 

ขอมูลทั่วไป 
 

จํานวน รอยละ 

1.เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
13 
17 

 
43.33 
56.67 

 

รวม 
 

30 100.00 
2 อายุ 
    8   ป 
    9   ป 
   10  ป 
 

 
14 
15 
1 

 
46.67 
50.00 
3.33 

รวม 
 

30 100.00 
    

      จากตารางที่ 14   ผลการวิเคราะหขอมูลจํานวนและรอยละจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน   พบวานักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 และเพศชาย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ  43.33  ดาน
อายุ  พบวานักเรียนสวนใหญอายุ 9 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ  50.00  รองมาอายุ 8 ป 
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.67  และอายุ 10 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33  
      ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน 
เร่ืองจังหวัดราชบุรี สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 วิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติคารอยละ (%) 
คาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D.  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่  15  แสดงความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน 
 

ความคิดเหน็ 
 

Χ  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

ลําดับที ่

ดานบทเรียนโปรแกรม 
1.การเรียนรูดวยบทเรียนโปรแกรมการตูนมีความ
นาสนใจ 
2.จํานวนหนา และรูปเลม นาอาน 
3.ภาพประกอบมีความชัดเจน และชวยใหเขาใจ
เนื้อหา 

 
4.93 

 
4.83 
4.77 

 
0.25 

 
0.38 
0.57 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
1 
 

2 
3 
 

รวม 4.84 0.40 มากที่สุด 3 
ดานกิจกรรมการเรียนรู 
4.มีการดําเนินเรื่องใหนาสนใจ   และชวนติดตาม 
5.กิจกรรมเปนไปตามลําดับข้ันตอน 
6.นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

 
4.90 
4.87 
4.83 

 
0.31 
0.35 
0.46 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
1 
2 
3 

รวม 4.87 0.37 มากที่สุด 2 
ดานประโยชน 
7.บทเรียนโปรแกรมใหความรูเร่ือง จังหวัดราชบุรี 
8.การเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมทําใหเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
9.บทเรียนโปรแกรมสามารถนําไปทบทวนได
หลายๆครั้ง 
10.นักเรียนมีความพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
การเรียนการสอน 

 
4.93 
4.90 

 
4.77 

 
4.97 

 
0.25 
0.31 

 
0.43 

 
0.18 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
2 
3 
 

4 
 

1 

รวม 4.89 0.29 มากที่สุด 1 
รวมทัง้ 3 ดาน 4.87 0.35 มากที่สุด - 

 

     จากตารางที่  15  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับมากที่สุด (Χ = 4.87, S.D. = 0.35) ซึ่งยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัยขอที่  3  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ลําดับที่ 1 ดานประโยชน
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ของบทเรียนโปรแกรมการตูนมากที่สุด อยูในระดับมากที่สุด  (Χ = 4.89, S.D. = 0.29) ลําดับที่ 
2 ดานกิจกรรมการเรียนรู  อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.87, S.D. = 0.37) และลําดับที่ 3 คือ 
ดานบทเรียนโปรแกรม อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.84, S.D. = 0.40) ตามลําดับ 

      เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีความคิดเห็นดานประโยชนของบทเรียน
โปรแกรมการตูนมากที่สุด อยูในระดับมากที่สุด  (Χ = 4.89, S.D. = 0.29) โดยเรียงลําดับราย
ขอจากมากไปหานอย ดังนี้ นักเรียนมีความพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นในการเรียนการสอน อยูใน
ระดับมากที่สุด (Χ = 4.97, S.D. = 0.18) บทเรียนโปรแกรมใหความรูเร่ือง จังหวัดราชบุรี อยูใน
ระดับมากที่สุด (Χ = 4.93, S.D. = 0.25) การเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมทําใหเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.90, S.D. = 0.31) และบทเรียนโปรแกรม
สามารถนําไปทบทวนไดหลาย ๆ คร้ัง อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.77, S.D. = 0.43)    ลําดับที่ 
2คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู  อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.87, S.D. = 0.37) โดยเรียงลําดับราย
ขอจากมากไปหานอย ดังนี้ มีการดําเนินเรื่องใหนาสนใจ   และชวนติดตาม อยูในระดับมากที่สุด 
(Χ = 4.90, S.D. = 0.31) กิจกรรมเปนไปตามลําดับข้ันตอน อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.87, 
S.D.= 0.35) นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.83, S.D. = 
0.46)  และลําดับที่ 3 คือ ดานบทเรียนโปรแกรม อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.84, S.D.= 0.40) 
โดยเรียงลําดับรายขอจากมากไปหานอย ดังนี้ การเรียนรูดวยบทเรียนโปรแกรมการตูนมีความ
นาสนใจ อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.93, S.D. = 0.25) จํานวนหนา และรูปเลมนาอาน อยูใน
ระดับมากที่สุด (Χ = 4.83, S.D. = 0.38) ภาพประกอบมีความชัดเจน และชวยใหเขาใจเนื้อหา
อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.77, S.D. = 0.57) ตามลําดับ 
      นอกจากนี้นักเรียนไดเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้ นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันวาบทเรียนโปรแกรมการตูนมีประโยชนทําใหผูเรียนสนใจบทเรียน สนุกสนาน  อาน
แลวเขาใจงาย อยากเรียน และอยากใหมีการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน
ตลอดไป 
      หลังจากไดทําการทดลองใชบทเรียนโปรแกรมการตูนแลว ผูวิจัยไดพบขอควร
ปรับปรุงบทเรียนโปรแกรมการตูนเพื่อความสมบูรณเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในครั้งตอ ๆ ไป ดังนี้ คือ ปรับเพิ่มข้ันนําในการใชบทเรียนโปรแกรมการตูนจากเดิม 
เปนรูปภาพโองมังกร เปนการใชเทปเพลง เร่ืองราชบุรี เพื่อใหนักเรียนสนใจบทเรียนโปรแกรม
การตูนใหมากขึ้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

       การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ืองจังหวัดราชบุรี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เปนการวิจัยและพัฒนา ( Research and  Development) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ (1)  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม
การตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ราชบุรี (2) เพื่อพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ืองจังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี   ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80      
(3) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง  จังหวัดราชบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอน
และหลังการเรียนจากบทเรียนโปรแกรมการตูน  (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี        ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางบทเรียน
โปรแกรมการตูนขึ้นมาใหม โดยศึกษารูปแบบบทเรียนโปรแกรมการตูนจากครูผูสอนสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจํานวน 10 คน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน แลว
นํามาสังเคราะหเปนบทเรียน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  จํานวน 400  คน ที่กําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550   กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ไดแก นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 / 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)   อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  
โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)   ใชแบบแผนการวิจัยแบบ    
One  Group  Pretest - Posttest  Design   

     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย (1) เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษารูปแบบ
บทเรียนโปรแกรมการตูน ไดแก  แบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามความตองการ
และความคิดเห็นของครูกอนการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน  1 ฉบับ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญกอนการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน  1 ฉบับ  (2) บทเรียน
โปรแกรม เร่ือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 3 เร่ือง  ไดแก  เร่ืองที่ 1รูจักจังหวัดของเรา  เร่ืองที่ 2 วิถี
ชีวิตความเปนอยู  และเรื่องที่ 3  ของดี สถานที่ทองเที่ยว   ไดคาประสิทธิภาพ 87.89 / 88.11 
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(3) แบบประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูน จํานวน 1 ฉบับ  (4) แบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน (Pretest  Posttest) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 
0.26-0.79 คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.24-0.71  และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 (5) 
แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง จังหวัดราชบุรี  จํานวน 3 แผน  (6)  แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน  โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง การวิเคราะหขอมูลดําเนินการโดยใชคาสถิติรอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยการใชสูตร 
t-test แบบ Dependent และทําการวิเคราะหแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยใชสถิติคารอย
ละ (%)  คา Χ  , S.D.  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 

สรุปผลการวจิัย 
 

      จากการดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยที่ไดนําเสนอ ปรากฏผลการวิจัยเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนี้ 
      1.ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม
การตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ราชบุรี การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของมีดังนี้ ไดแก การศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  คูมือการจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
โปรแกรมการตูน   พบวา ควรจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการเรียนรู
ดวยตนเอง โดยใหสอดคลองตอความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล มุงใหผูเรียนได
เรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชน และทองถิ่นของตน ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ใกลตัวผูเรียน ชวยใหผูเรียน
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันและดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
        ดานเนื้อหาของบทเรียนโปรแกรมการตูน โดยครูผูสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตองการมีลักษณะของเนื้อหาจังหวัดราชบุรีที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เชน สภาพ
ทั่วไปของจังหวัด   สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ  ประวัติอําเภอตาง ๆ  อาชีพสําคัญ คําขวัญของ
จังหวัด ชนเผาตาง ๆ  สินคา/ของดีที่สําคัญ  ตนไมประจําจังหวัด และประเพณี วัฒนธรรมของ
จังหวัดราชบุรี 
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       ดานรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ืองจังหวัดราชบุรีตองการใหมีภาพ
การตูนประกอบและใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน ไมซับซอน     มีสีสันสวยงาม    รูปเลมมีขนาด
พอเหมาะสะดวกตอการใช   สอดคลองกับสภาพของการเรียนการสอนในปจจุบันนี้ คือ ตองมี
กระบวนการเรียนรูที่นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองเปนรายบุคคล 
       ดานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน พบวา 
บทเรียนโปรแกรมการตูนทีด่ีควรมีเนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก  กรอบแตละกรอบตอง
ตอบสนองความตองการของผูเรียนทนัท ี มีการใหขอมูลยอนกลับทันททีําใหผูเรียนรูผลของ
คําตอบนั้นถูกหรือผิด มีภาษาทีเ่ขาใจงายเหมาะกับวัยของผูเรียน มภีาพประกอบ มีการจัดการ
เรียนการสอนเปนรายบุคคล โดยใหนกัเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความแตกตางของบุคคล 
       ดานองคประกอบของบทเรียนโปรแกรมการตูน ควรมี (1) คํานํา  (2) คําชี้แจง (3)
คําแนะนําในการใชบทเรียนชุดนั้น  (4) วัตถุประสงคหรือจุดประสงคการเรียนรู  (5) เรียนจาก
บทเรียนโปรแกรมการตูน  (6) แบบฝกหัดทายเลมเพื่อทบทวนความเขาใจในเนื้อหาที่ไดศึกษา   
       บทเรยีนโปรแกรมการตูนมีประโยชนตอนักเรียน คือ (1) สามารถเรียนดวยตนเอง
และทราบความกาวหนาของตนเองได   (2) สามารถนาํไปใชประโยชนไดกับนกัเรียนทุกวยั (3) 
ทําใหเกิดความสนุกสนาน  (4)ใชทบทวนความรู หรือสอนซอมเสริมนกัเรียนที่เรียนออนและเสริม
นักเรียนทีเ่รียนดี  (5) นักเรยีนมีอิสระในการเรียน เรียนตามความสามารถระหวางบุคคล   
       2.ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัด
ราชบุรี พบวา บทเรียนโปรแกรมการตูนที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย 3 เร่ือง ไดแก เร่ืองที่ 1 รูจัก
จังหวัดของเรา    เรื่องที่ 2 วิถีชีวิตความเปนอยู และเรื่องที่ 3 ของดี สถานที่ทองเที่ยว มีผลการหา
ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (One to one Tryout) ไดคาประสิทธิภาพเทากับ  71.11 / 74.44 
และมีผลการหาประสิทธิภาพ แบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 
77.78 / 78.15 และผลการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ไดคาประสิทธิภาพ
เทากับ 84.33 / 84.44 และทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  ไดคาประสิทธิภาพ  87.89 / 88.11  ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่หนึ่งที่ไดกําหนดไว เปนสิ่งที่แสดง
ใหเห็นวาบทเรียนโปรแกรมการตูนนอกจากมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคแลวยังมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดอีกดวย 
       3.ผลการทดลองใชบทเรียนโปรแกรมการตูน  เพือ่เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง  
จังหวัดราชบุรี ของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 3 กอนเรียนและหลงัการเรียนบทเรียนโปรแกรม
การตูน พบวา นกัเรียนมผีลการเรียนรูทางการเรียนและหลังเรียนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญั
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ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการใชบทเรยีนโปรแกรมการตูนนกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่สูงกวากอน
การใชบทเรียน ซึง่สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอทีส่อง  

      4.ผลการศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนทีม่ีบทเรยีนโปรแกรมการตูน เร่ือง จงัหวัด
ราชบุรี พบวา นักเรียนมคีวามคิดเหน็ตอบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวดัราชบุรี โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลาํดับ ดังนี ้  ดานประโยชน
มากที่สุด  รองลงไปคือดานกิจกรรมการเรยีนรู  และดานบทเรยีนโปรแกรมการตูนตามลําดับ ซึง่ 
ยอมรับสมมติฐานขอที่สาม  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

       จากผลการวิจัย พบวา การพฒันาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3  สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี ้
       1.ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม
การตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา การพัฒนาบทเรียน
โปรแกรมการตูน  เพื่อใชในการเรียนการสอนนั้นเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก ครูผูสอนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตองการใหมีการสรางและพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ข้ึน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บทเรียนโปรแกรมการตูนที่สราง
และพัฒนาขึ้นเปนสื่อการศึกษาที่สามารถชวยใหผลการเรียนรู เร่ือง จังหวัดราชบุรีของนักเรียน
สูงขึ้น  อีกทั้งเนื้อหาที่จัดทําขึ้นสอดคลองกับความตองการของครูผูสอน เร่ือง จังหวัดราชบุรี  ซึ่ง
ทําใหนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวในชุมชนที่ใกลตัวนักเรียน และตรงกับความตองการของทองถิ่น 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตราที่ 24 ซึ่งมี
สาระสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนใหกับผูเรียนตองจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดและความแตกตางของผูเรียน  มุงดําเนินการจัดการเรียนการสอนทีใ่กลตวั
ผูเรียนและใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง    ตลอดจนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น
ครูจําเปนตองมีส่ือการเรียนการสอนประกอบกิจกรรม เพื่อตองการใหผูเรียนสามารถสรางสรรค
องคความรูดวยตนเองได และสอดคลองกับคูมือการจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ที่กลาววา ควรพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น สามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งคาดวาจะทําใหนักเรียนรูจักทองถิ่นของตนเอง แลวเกิดความภูมิใจ เกิดความรักและความ
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ผูกพันกับทองถิ่น   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 : 12,  อางถึงใน 
อรพิณ เสียงหวาน 2543 : 2) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2544 ในมาตราที่ 27 กลาววา การจัดการศึกษา ควรจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มี
ปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  มี
จิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทยศิลปะ   วัฒนธรรม  ประเพณี    กีฬา   ภูมิปญญาไทย   
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม  รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสราง
ส่ิงที่ดีงามใหสังคม สวนดานบทเรียนโปรแกรมการตูน    บทเรียนโปรแกรมการตูนที่สรางขึ้นควร
เปนสื่อการศึกษาที่สามารถชวยใหผลการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น  เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนน
การเรียนรูดวยตนเอง โดยใหสอดคลองตอความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล มุงให
ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชน และทองถิ่นของตน ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ใกลตัวผูเรียน ชวยให
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันและดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่สงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาและเรียนรูดวยตนเอง โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาไปตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ   

     ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับบทเรียนโปรแกรมการตูนจากผูเชี่ยวชาญนัน้ 
พบวา โดยภาพรวมมีความตองการที่ตรงกัน คือ  เนื้อหาเรียงลาํดับจากงายไปหายาก  กรอบแต
ละกรอบตองตอบสนองความตองการของผูเรียนทนัท ี มีการใหขอมูลยอนกลับทนัททีําใหผูเรียนรู
ผลของคําตอบนั้นถูกหรือผิด  มีภาษาทีเ่ขาใจงายเหมาะกับวัยของผูเรียน มีการจดัการเรียนการ
สอนเปนรายบคุคล โดยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความแตกตางของบุคคล ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา บทเรียนโปรแกรมการตูนทีด่ีนั้น สามารถจูงใจ เราใจ ทาํใหผูเรียนรูสึกอยากเรียน 
สอดคลองกับแนวคิดของธีระชัย  ปูรณโชติ (2539 : 27) ที่กลาววา บทเรียนโปรแกรมที่ดี จะเปน
ส่ือการสอนทีผู่เรียนเรียนรูดวยตนเองได สนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ทาํให
ผูเรียนไดเรียนรูตามเอกัตภาพของตน ผูเรียนไดเรียนรูเปนขั้นตอนทีละนอย  และไดทราบผลการ
เรียนของตนทกุขั้นตอน ทําใหเกิดแรงเสริม ซึ่งสอดคลองกับบุญเกื้อ  ควรหาเวช (2530 :32) ที่
กลาววา การสรางบทเรียนโปรแกรม จะตองมีการกาํหนดจุดประสงคไวอยางชดัเจน เนื้อหา
แบงเปนหนวยยอย ๆ เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก  เหมาะสมกับวยัของผูเรียน และมี
ภาพการตูนประกอบ ทัง้นี้อาจเปนเพราะวา องคประกอบที่สําคญัของบทเรียนโปรแกรมดังที่
กลาวมานี้สงผลใหผูเรียนสามารถเขาใจเนือ้หาที่เรียนไดงายขึน้    ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ
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ยงยทุธ สุวรรณนัง (2547: 1 7 7) ที่ไดศึกษาผลการวิจยัเรื่อง การสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 2 และไดผลการทดลองวา 
การนาํบทเรียนสําเร็จรูปไปใชในการเรียนการสอนรายบคุคลนั้น นักเรียนไดมีความสุขและมี
ความเพลิดเพลินกับการเรียนรูดวยตนเอง  ตลอดจนถึงการแสดงออกที่เกีย่วกับความรับผิดชอบ  
ความซื่อสัตยและการมีทกัษะในการแกปญหา  

      2.ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัด
ราชบุรี พบวา บทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3 ที่
สรางขึ้นไดคาประสิทธิภาพ 87.89 / 88.11 ซึ่งผานเกณฑ  80/80  ที่กําหนดไว  ยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1  แสดงวา  บทเรียนโปรแกรมการตูนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาการสรางบทเรียนโปรแกรมการตูนจัดทําอยางมีระบบ  เปนขั้นตอน โดยเริ่ม
ตั้งแตการศึกษาเอกสาร งานวิจัย  รูปแบบการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน จากครูผูสอนและ
ผูเชี่ยวชาญ และจากการศึกษากระบวนการสรางบทเรียนโปรแกรมการตูน  ศึกษาหลักสูตร   
เนื้อหา  จุดประสงคการเรียนรู แลวนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เพื่อให
เหมาะสมกับความตองการของทุกฝาย แลวจึงนําบทเรียนโปรแกรมการตูนที่พัฒนาขึ้นไปให
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ แลวนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  จากนั้นได
นําบทเรียนโปรแกรมการตูนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ในดานเนื้อหา  ดานภาษา  ดานสื่อ
การเรียนการสอน  ดานบทเรียนโปรแกรมการตูน และดานการวัดและประเมินผล  พิจารณา
ตรวจสอบและประเมินบทเรียนโปรแกรมการตูนอยูในระดับดีมาก (Χ = 4.71 ,S.D. = 0.40) 
และนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เมื่อปรับปรุงเสร็จแลว นําบทเรียน
โปรแกรมการตูนไปทดลองใชกับนักเรียนเปนรายบุคคล (One to one Tryout) จํานวน 3 คน นํา
ขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข แลวนําบทเรียนโปรแกรมการตูนไปใชกับนักเรียนแบบกลุมเล็ก 
(Small Group Tryout) จํานวน 9 คน นําขอบกพรองที่ไดไปปรับปรุงแกไข และนําบทเรียน
โปรแกรมการตูนไปใชกับนักเรียนแบบภาคสนาม (Field Tryout) จํานวน 30 คน  นําขอบกพรอง
ที่ไดไปปรับปรุงแกไข  จนไดบทเรียนโปรแกรมการตูนที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวา 
บทเรียนโปรแกรมการตูนที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดดําเนินการสรางมาอยางเปนระบบ เปนขั้นตอน ผาน
การพิจารณาจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และทดลองใชกับนักเรียนเพื่อปรับปรุงหลายครั้ง  
สงผลใหผลการเรียนรูของนักเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด       ซึ่งสอดคลองกับธีระชัย 
ปูรณโชติ (2539:25-26) ที่กลาวถึง การหลักการสรางบทเรียนโปรแกรมวา ตองมีการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนอยางมีระบบและแกไขปรับปรุงกอนนําไปใชจริง เชนเดียวกับ สุนันท 
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สังขออง   (2526:120) ที่กลาววาบทเรียนโปรแกรมเมื่อสรางเสร็จแลวจะตองมีการหา
ประสิทธิภาพอยางเปนระบบ ใหเกิดความมั่นใจวาบทเรียนโปรแกรมการตูนทําใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูไดมากที่สุด    และผลจากการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout)  มี
ประสิทธิภาพ 84.33 / 84.44  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80 / 80  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุมิตรา   ฉันทานุรักษ (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมเสริมสรางประสบการณชีวิต เร่ืองพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน และวิธีสอนตามปกติ  ผลการวิจัย พบวา บทเรียน
สําเร็จรูปประกอบภาพการตูน กลุมเสริมสรางประสบการณชีวิต เร่ืองพืช  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.68 / 81.90   ดวงพร วิฆเนศ (2545 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน วิชาสังคมศึกษา เร่ืองทวีปออสเตรเลีย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาบทเรียนโปรแกรมการตูนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ 
94.91 / 83.23  เสงี่ยม  แสนสุด (2545 :45) ไดศึกษา เร่ือง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา เร่ือง ประวัติศาสตรสมัยอยุธยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  พบวาบทเรียน
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษามีคาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมเทากับ  87.27 / 82.51 บรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการวิจัยของกมลา สุริยพงศประไพ(2546:74 - 75) 
ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป  เร่ือง ปาเลสไตนมาตุภูมิของพระเยซูเจา 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา บทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพ 87.14 / 82.33  
และสอดคลองกับวิภาพรรณ โสตถิอนันต (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เร่ือง ประวัติศาสตรสุโขทัย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
พบวา บทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.91 / 81.17 ทั้งนี้อาจ
เปนผลเนื่องมาจาก บทเรียนโปรแกรมการตูนไดผานการหาประสิทธิภาพตามกระบวนการมา
เปนลําดับและไดมีการแกไขปรับปรุงทุกขั้นตอนจนไดประสิทธิภาพตามเกณฑ    ดังที่บุญชม    
ศรีสะอาด (2541 : 25) ไดกลาวถึงการสรางบทเรียนโปรแกรมวา จะตองมีการศึกษาหลักสูตร 
กําหนดวัตถุประสงค วิเคราะหภารกิจ สรางแบบทดสอบและเขียนบทเรียน แลวทําการทดลองใช
และปรับปรุง จึงจะนําบทเรียนนั้นมาใชตอไป อีกทั้งบทเรียนโปรแกรมการตูนที่สรางขึ้นไดผาน
การตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ    ซึ่งสอดคลองกับธีระชัย ปูรณโชติ (2539 
: 27) ซึ่งกลาววาควรนําบทเรียนโปรแกรมที่เขียนเสร็จแลวไปใหครูที่สอนวิชานั้น ๆ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิอานและใหขอติชม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขกรอบตางๆในบทเรียนใหดียิ่งขึ้น    
ดังนั้น ผูวิจัยสรางบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรีข้ึนเพื่อเปนสื่อการสอนที่ใหผูเรียน
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เรียนดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคล   มีการจัดลําดับเนื้อหาเปนลําดับข้ันตอน
ยอย ๆ ในรูปแบบของกรอบโดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก ประกอบดวย เนื้อหา คําอธิบาย 
พรอมแบบฝกหัดและเฉลย    เพื่อใหผูเรียนทราบผลการเรียนทันทีเปนการเสริมแรงใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในบทเรียน      ซึ่งเปนไปตามกฎการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) 
สอดคลองกับแนวคิดของธีระชัย  ปูรณโชติ (2539 :10 -11) ไดกลาวถึงกฎแหงผลวา การ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองจะดีข้ึน เมื่อผูเรียนแนใจวาพฤติกรรมการตอบสนองของ
ตนถูกตอง การใหรางวัลจะชวยสงเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้นอีก อีกทั้งสกินเนอร (Skinner) ได
กลาวถึงหลักการเสริมแรงวา ผูเรียนจะเกิดกําลังใจตองการเรียนตอไปในข้ันที่เหมาะสม และเมื่อ
ผูเรียนแสดงอาการตอบสนองออกมานั้นถูกตองก็จะเสริมแรงไดดีกวาการไดรับรางวัลอ่ืนใดและ
การเสริมแรงจะตองกระทําทันทีทันใด  

      ผูวิจัยไดสรางบทเรียนโปรแกรมการตูนที่ใชภาพการตูนในการบรรยายเรื่องราว
เนื้อหาสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคของ
บทเรียนหรือดําเนินเรื่องไปทีละกรอบ       เพื่อเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น      
สอดคลองกับศิริพงศ  พยอมแยม (2537:184 -185) และกิตติคุณ รุงเรือง (2544 :39) ไดกลาวถึง 
การนําการตูนมาใชประโยชนตอการเรียนการสอน ครูผูสอนตองมีแนวทางที่จะปรับใชให
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา จุดประสงคของบทเรียน  ในลักษณะดังตอไปนี้ เขียนภาพการตูนงาย ๆ    
เพื่อสรางบรรยากาศใหนาสนใจแกบทเรียน     เพราะการตูนเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอเด็กและ
เยาวชนมาก เด็กจึงรับรูภาพการตูนไดดี และการใชการตูนประกอบในวิชาสังคมศึกษา   ทําให
ผูเรียนเกิดความสนใจและสามารถจดจําเนื้อหาไดดีกวาการใชขอความบรรยาย  สอดคลอง
กับบราวน (Brown.1997:113) และสการแลนด สตีเฟนส และเฟรนเบริก เซท (Scanlan 
Stephen ,and Feinberg Seth. 2000:127-139) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชการตูน เร่ือง Simpson 
ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา   กลาวถึง การนําภาพการตูนมาใชในการเรียนการสอนใน
ทํานองเดียวกันวา   การใชการตูนในการจัดการเรียนการสอนเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะชวยใหนักเรียน
ไดเกิดทักษะการคิดและมองเห็นถึงลักษณะทางดานสังคมไดอยางชัดเจน เพราะมีความทันสมัย
และสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน  ผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น  เด็กสวนใหญชอบและให
ความสนใจตอกิจกรรมในลักษณะนี้เปนอยางมาก  

      3.ผลการทดลองใชบทเรียนโปรแกรมการตูน เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง  
จังหวัดราชบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังการเรียนบทเรียนโปรแกรม
การตูนพบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูทางการเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01  โดยการทดสอบคา t-test แบบ dependent เทากับ 16.98 โดยหลังการใช
บทเรียนโปรแกรมการตูนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชบทเรียนโปรแกรมการตูน ซึ่ง
ยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2  ทั้งนี้เนื่องจาก  การสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง 
จังหวัดราชบุรี  ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาของจังหวัดราชบุรีไดอยางถูกตอง ชัดเจนขึ้น อีกทั้ง
เนื้อหาของบทเรียนโปรแกรมการตูนในแตละเรื่องเปนเรื่องราวในทองถิ่นของนักเรียนที่เรียงลําดับ
เนื้อหาจากงายไปหายาก  มีการใชภาษาที่งายเหมาะกับวัยของนักเรียน แบบฝกหัดในแตละ
หนวยก็มีความหลากหลาย   และจากการทําแบบฝกหัดเปนการตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง
ของตนเอง ทําใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูดวยตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล 
นอกจากนี้บทเรียนโปรแกรมการตูนที่สรางขึ้นไดผานกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอน
จนมีความเหมาะสม อาทิเชน แบบทดสอบไดผานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ หาคาความ
สอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบไปหาคาความ
ยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น จากนั้นจึงนําไปใชกับกลุมทดลอง  
ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูทางการเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  นอกจากนี้ในบทเรียนโปรแกรมการตูน มีเนื้อเร่ืองที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจากเรื่องที่อยู
ใกลตัวไปสูเร่ืองที่อยูไกลตัวซึ่งอยูในชุมชนตนเอง มีการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูเพื่อให
นักเรียนเรียนรูตามเนื้อหาและจุดประสงคที่กําหนดไวในแตละเรื่อง  เนนการใหนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติ และเรียนรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจที่จะเรียนรูยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสุมิตรา   ฉันทานุรักษ (2543 : 76) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยบทเรียนสําเร็จรูป
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยตามแนวคูมือครู       นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ
จารุพรรณ   อินทุรัตน (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการสรางบทเรียนโปรแกรมโดยใชภาพ
การตูน เร่ืองโรคเอดส สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ผลการศึกษาพบวา   คะแนนจาก
การทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  และสอดคลองกับงานวิจัยของอาภาภรณ อินเสมียน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การ
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เร่ือง อริยสัจ 4  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ .01  สอดคลองกับงานวิจัยของลาเวอรตี้ (Laverty 1989 : 78) ไดทําการวิจัย เร่ือง 
การออกแบบการสอนทักษะความชํานาญ โดยเปรียบเทียบการสอนสองแบบ คือ  การสอนเปน
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แบบปกติในชั้นเรียนและศึกษาดวยตนเองโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม    ผลการวิจัยพบวา      
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  
อัลฮาททิ (Alharthi. 1991: 210) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของบทเรียนโปรแกรมในการสอน
ภูมิศาสตรกับเด็กระดับกลางในประเทศซาอุดิอาระเบีย    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผล
ของบทเรียนโปรแกรมกับการสอนในรูปแบบเดิมสําหรับวิชาภูมิศาสตร โดยศึกษากับนักเรียน 
500 คน แบงเปน 5 กลุมทดลอง คือ (1) เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมโดยอิสระดวยตนเอง (2) 
เรียนดวยบทเรียนโปรแกรม โดยมีอาจารยเปนผูควบคุม (3) เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมแลวตาม
ดวยวิธีการสอนเดิม (4) เรียนตามวิธีการเดิมแลวจึงเรียนดวยบทเรียนโปรแกรม (5)เรียนดวย
วิธีการเดิมเพียงอยางเดียว ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ 1- 4 มีคะแนนผลการเรียนรู
สูงกวากลุมทดลองที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา การใชบทเรียน
โปรแกรม ชวยทําใหผลการเรียนรูในการเรียนดีข้ึนในวิชาภูมิศาสตร และนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนโปรแกรมมีความรูสึกทางบวกกับบทเรียนโปรแกรม   และสอดคลองกับงานวิจัยของ
นวลจันทร วิเศษ (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เร่ือง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปการตูน
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง การประหยัด กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ 0.01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บทเรียนสําเร็จรูปผานการทดสอบหาประสิทธิภาพและมี
การปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ กอนนําไปใชในการทดลอง      

         ผลการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียนหลังการเรียนจากบทเรียนโปรแกรม
การตูน พบวา ผลจากใชแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  รูจักจังหวัดของเรา  นักเรียนมีความตั้งใจในการทํากิจกรรม   
เขารวมกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด   ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบวา เด็กในวัย 8-9 
ขวบ ชอบอานการตูน สนใจการตูน ในระยะแรกครูตองทําหนาที่เปนผูชวยเหลือและใหคําแนะนํา
แกนักเรียน   เมื่อมีปญหาและสงสัยบางคําในบทเรียน นักเรียนกลาที่จะถาม    ทําใหสวนใหญ
เขาใจบทเรียนและสามารถเรียนรูไดทันตามกําหนดเวลา  ในสวนที่เปนการจัดทําผลงานแผนผัง
ความคิด   นักเรียนชอบและสนุกสนานในการทําผลงานของตนเอง  มีเนื้อหาที่ครบ  ระบายสี
สวยงาม  และมีความคิดสรางสรรคในการทําผลงานอยูในระดับดีมาก   สอดคลองกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2544 :21) ที่กลาววา ครูผูสอนตองเปลี่ยนจากการเปนผูชี้นํา 
ผูถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพื่อนําความรูที่ไดรับไปใชสรางสรรค
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ความรูของตน ดังนั้น การจัดการเรียนรู ควรใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียน
การสอนตามสภาพจริง  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  ในดานการใชแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง วิถีชีวิตความเปนอยู นักเรียนมีความสนใจ   กระตือรือรน   
สนุกสนานกับการเลนกิจกรรมบิงโกเพื่อทบทวนบทเรียนโปรแกรมการตูน   มีความคลองแคลวใน
การปฏิบัติตามกิจกรรม        สามารถตอบคําถามใสลงในตารางบิงโกไดอยางถูกตอง     ใน
ขณะเดียวกันมีนักเรียนสวนใหญที่รูคําตอบ  นักเรียนจะแสดงอาการดีใจ ทําใหบรรยายกาศสนุก
สนาน ไมเครียด และมีความสุขในการเรียน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บทเรียนโปรแกรมการตูนและ 
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู ไดรับการออกแบบมาอยางดี  มีเกมบิงโกที่จูงใจใหนักเรียนเกิด
ความกระตือรือรนที่จะเรียนและสนุกสนานไปกับการเรียน  สอดคลองกับแนวคิดของถนอมพร 
เลาหจรัสแสง  (2541:12-19) ที่กลาววา   การเรียนรู ในปจจุบันตองเปนการเรียนรูแบบ                 
“ Learning is Fun”  ซึ่งหมายถึง การเรียนรูเปนเรื่องที่สนุก และทฤษฎีการเรียนรูที่กลาววา  การ
เรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด ข้ึนอยูกับระดับและขั้นตอนการประมวลผลขอมูล หาก
ผูเรียนไดมีสวนรวมในการคิด การรวมกิจกรรมในบทเรียน จะมีอัตราการจําเนื้อหาบทเรียนได
ดีกวาการอานหรือการคัดลอกขอความเพียงอยางเดียว   และในดานการใชแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ 3  เร่ือง  ของดี สถานที่ทองเที่ยว พบวา นักเรียนชอบอานและมีความสุขที่ไดเรียน 
เร่ือง ของดี สถานที่ทองเที่ยว ซึ่งมีเนื้อหา เร่ืองราวเกี่ยวกับของดีในชุมชน สถานที่ทองเที่ยวใน
ชุมชนเปนเรื่องใกลตัวผูเรียน  มีการจัดทําผลงานวาดภาพสถานที่ทองเที่ยวและเขียนบรรยาย
ภาพ  โดยผลงานที่ออกมาในภาพรวมอยูในระดับดีมาก    สอดคลองกับแนวคิดของกาเย 
(Gagne  1974, อางถึงใน เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท 2536 : 28) ที่กลาววา นักเรียนจะจําเรื่องที่
อานไดดี ถาเขาสามารถวาดภาพตามไปดวย ดังนั้น ครูควรใชคําพูดที่มีความหมายชัดเจน มี
ภาพประกอบ และควรมีการยกตัวอยางประกอบดวย เพราะสิ่งเหลานี้จะชวยทําใหนักเรียน
สามารถสรางภาพพจนไดงายขึ้น  ผลดีที่ติดตามมาก็คือ นักเรียนจะเขาใจเร่ืองที่อานไดมากขึ้น   
และผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในภาพรวม  พบวา นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ
เรียนจากบทเรียนโปรแกรมการตูน มีการพัฒนาทักษะในดานตางๆ ไดแก ทักษะการอาน  ทักษะ
การเขียน การฟง  การคิด   การสื่อความ   โดยใหความรวมมือในการทํากิจกรรมอยางเต็มที่   มี
ความรับผิดชอบ  โดยการเขารวมกิจกรรมตรงตามเวลาที่กําหนดและทํางานที่ไดรับมอบหมายได
สําเร็จทันเวลา นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนบางกลุมที่แสดงออกใหพบเห็นได
อีก คือ การแอบเปดดูคําตอบของคําถามในแบบทดสอบ  การแสดงอาการดีใจเมื่อตอบคําถาม
ถูก ทําใหมีเสียงดังรบกวนสมาธิของนักเรียนที่เรียนชา สงผลใหตองเรงรีบในการทําบทเรียนให
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จบทันเพื่อน ซึ่งอาจทําใหขาดความรอบคอบและไมไดทําความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนอยาง
เต็มที่   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนตองการสรางความสนใจจากผูอ่ืนในหองเรียนและ
ตองการประสบความสําเร็จในการตอบคําถามในบทเรียนโปรแกรมการตูน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของมาสโลว (Maslow, อางถึงใน สุรางค  โควตระกูล 2533 : 219) ที่ไดกลาววา ความ
ตองการของมนุษยตามปกติวา มีความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ตองการที่จะรูสึกวา
ตนเองนั้นมีคุณคาตอผูอ่ืนและไดเปนที่ยอมรับของทั้งครูและเพื่อน  ดังนั้นครูจึงควรมีการปลูกฝง
ดานความซื่อสัตย ความอดทนและความรับผิดชอบในตัวเองใหแกผูเรียนกอนการเรียนดวย
บทเรียนโปรแกรมการตูนและควรมีการเตรียมกิจกรรมเสริมสําหรับนักเรียนที่เรียนไดเร็ว  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของวัตสัน (Watson, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2547 : 55) ผูเปน
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ถือไดวาเปนบิดาแหงจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมและเปนผูสรางสรรค
ทฤษฏีแหงการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคกับมนุษยโดยเขาไดใหขอเสนอแนะวา การลบ
พฤติกรรมของนักเรียนที่ครูไมพึงพอใจไววา ครูผูสอนสามารถทําไดโดยครูตองหาสิ่งเราตาม
ธรรมชาติที่ไมไดวางเงื่อนไขมาชวย เชน ความเปนมิตร ความเปนกันเอง การใหความดูแลเอาใจ
ใสและการใหความชวยเหลืออยางใกลชิดเปนรายบุคคล  ส่ิงเราตามธรรมชาติเหลานี้จะสามารถ
ชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนไดในที่สุด 
       4.ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง 
จังหวัดราชบุรี   พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  เมื่อนําไปเทียบกับ
เกณฑระดับความคิดเห็นของเบสท (Best 1986 :182) ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 3  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา นักเรียนสนใจ  สนุกสนานและมีความสุขที่ไดทํากิจกรรม เนื่องจากการเรียน
ดวยบทเรียนโปรแกรม เปนการใหนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวตางๆเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรี ซึ่งเปน
เร่ืองใกลตัวของนักเรียนและยังสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น  ทําใหนักเรียน
มีความภูมิใจในทองถิ่นมากขึ้น  สอดคลองกับอรพิณ เสียงหวาน (2543 : 3)  ที่กลาววาในการ
จัดการเรียนการสอนที่ตองการใหผูเรียนรูจักทองถิ่น เกิดความภูมิใจในทองถิ่นของตนนั้น 
นอกจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงเกี่ยวกับชีวิต 
อาชีพ เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่นแลว ตองนําทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย
สรางขึ้นมาใชในการจัดการเรียนการสอนดวย เพราะจะทําใหผูเรียนมีประสบการณตรงกับชีวิต 
นอกจากนี้ บทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรี ชวยทําใหผลการเรียนรูของนักเรียน
สูงขึ้น มีความกาวหนาและมีพัฒนาการทางการเรียนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเพิ่มข้ึนกวาเดิม   จากแบบสอบถามความคิดเห็น นักเรียนเลือกดานประโยชนเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 132

ลําดับที่1  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา   บทเรียนโปรแกรมชวยทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ
เนื้อหาจังหวัดราชบุรีมากขึ้น  ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และนําไปทบทวนไดหลาย
คร้ังสอดคลองกับแนวคิดของอําภาพันธุ ธานินทรธราธาร (2542:34) ที่กลาววา การเรียนการ
สอนดวยการนําบทเรียนโปรแกรมไปใชนั้น สามารถทําใหนักเรียนมีความเขาใจรากฐานของวิชา
ในบางวิชาได เรียนรูไดเร็วและจดจําบทเรียนไดนาน  ดานกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับที่ 2 ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา  บทเรียนโปรแกรมมีการจัดกิจกรรมเปนไปตามลําดับขั้นตอน นักเรียนเรียนรู
ดวยตนเองได  สอดคลองกับแนวคิดของ บุญเอื้อ ควรหาเวช (2545 : 42-43) ที่กลาววา บทเรียน
ในแตละกรอบจะตองมีกิจกรรมใหผูเรียนไดทํา เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาและมีการ
เสริมแรงแบบตอบกลับทันที  คือ  มีคําตอบที่ถูกตองใหผูเรียนไดตรวจคําตอบทันที  เนื้อหา
เรียงลําดับจากงายไปหายาก และมีการย้ําทบทวนไปตามลําดับข้ัน   เปนการเรียนไมจํากัดเวลา 
ผูเรียนสามารถใชเวลาเรียนไดตามความสามารถของแตละคน  และดานบทเรียนโปรแกรมเปน
ลําดับที่ 3  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บทเรียนโปรแกรมการตูนมีความนาสนใจ มีภาพการตูน
ประกอบที่ชัดเจน  เขาใจงาย  สอดคลองกับแนวคิดของศิริพงศ  พยอมแยม (2537: 184-185) 
กิตติคุณ รุงเรือง (2544 :39) และสการแลนด สตีเฟนส และเฟรนเบริก เซท (Scanlan Stephen 
,and Feinberg Seth. 2000:127-139) ที่กลาววา การนําภาพการตูนมาใชในสื่อการเรียนการ
สอน ชวยสรางบรรยากาศใหบทเรียนนาสนใจ  นักเรียนไดเกิดทักษะการคิด  ซึ่งจะทําใหผูเรียน
เกิดความสนใจ และสามารถจดจําเนื้อหาไดดีกวาการใชขอความบรรยาย เพราะการตูนเราความ
สนใจเด็ก  เด็กสนุกสนานและอยากเรียน   ทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของกมลา สุริยพงศประไพ (2546 :บทคัดยอ) ที่ศึกษาการวิจัยในหัวขอ การพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง ปาเลสไตน มาตุภูมิของพระเยซูเจา สําหรับนักเรียนชั้นประมัธยมศึกษาป
ที่ 2 พบวา นักเรียนเห็นดวยอยางมากตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปโดยมีความคิดเห็นวา
บทเรียนสําเร็จรูปชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องที่ไดศึกษามากยิ่งขึ้น   และ
สอดคลองกับงานวิจัยของสุมิตรา ฉันทานุรักษ (2543 :  บทคัดยอ)   ศึกษาการวิจัยในหัวขอ การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมเสริมสรางประสบการณชีวิต เร่ืองพืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน และวิธีสอนตามปกติ
พบวา นักเรียนชอบเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนในระดับมากที่สุดถึง รอยละ 
71.42    และสอดคลองกับวิภาพรรณ โสตถิอนันต (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เ ร่ือง ประวัติศาสตรสุโขทัย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนสําเร็จรูปประกอบภาพการตูนใน
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ระดับมากที่สุด      และยังสอดคลองกับงานวิจัยของแอนเดอรสัน (Anderson 1974 :136-A) ได
ทําการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปในการสอนวิชากสิกรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในประเทศแทนซาเนีย  ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนสําเร็จรูปเปนวิธีสอนที่มี
ประสิทธิภาพดีกวาการสอนปกติ และนักเรียนชอบการเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปมากกวาการ
สอนตามปกติ  และงานวิจัยของยาสสิน (Yassin 1980 : 910-A) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิจัย
เกี่ยวกับบทเรียนโปรแกรม สําหรับใชสอนวิชาคณิตศาสตรในประเทศซูดาน  ผลการวิจัยพบวา  
ผลการเรียนรูของกลุมที่เรียนโดยวิธีสอนที่ควบคูกัน ทั้งบทเรียนโปรแกรมและวิธีสอนปกติสูงกวา
กลุมที่เรียนโดยวิธีสอนปกติวิธีเดียว  และนักศึกษาสวนใหญชอบเรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรม
ควบคูไปกับการสอนปกติ  จากเหตุผลดังที่ไดกลาวมา สอดคลองกับความคิดเห็นของนกัเรยีนทีม่ี
ตอบทเรียนโปรแกรมการตูนเรื่อง จังหวัดราชบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา
นักเรียนชอบเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูนอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 

      จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ืองจังหวัดราชบุรี  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  พบวา การเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูน ทําใหนักเรียนมี
ผลการเรียนรูหลังเรียนรูสูงกวากอนเรียน  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประเด็นตอไปนี้คือ  ขอเสนอแนะสําหรับการนําบทเรียนโปรแกรมการตูนไปใชและขอเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยครั้งตอไป  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ขอเสนอแนะในการนําบทเรียนโปรแกรมการตูนไปใช 

      1.จากการวิจัย พบวา บทเรียนโปรแกรมการตูน เร่ือง จังหวัดราชบุรีที่ผูวิจัยไดสราง
และพัฒนาขึ้นผานการหาประสิทธิภาพได  87.89 / 88.11 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 
ที่ไดกําหนดไว ดังนั้น ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของควรวางแผน เพื่อเตรียมความพรอมดานการผลิต
ส่ือบทเรียนโปรแกรมการตูน   และทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคูกัน  เพื่อใหส่ือ
บทเรียนโปรแกรมการตูนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และสามารถทําใหครูผูสอนไดเกิดแนวคิด
ใหม ๆ ในการสรางสื่อการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
       2.จากการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู เ ร่ือง จังหวัดราชบุรี  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  หลังเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูนมีคะแนนสูงกวากอนเรียนดวย
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บทเรียนโปรแกรมการตูน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการตูนสามารถชวย
ทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้นได ดังนั้นครูผูสอนจึงควรนําบทเรียนโปรแกรมการตูนมาใช
ในกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียน 
       3.จากการวิจัย พบวา นกัเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรม 
การตูนอยูในระดับเหน็ดวยมากที่สุด ดังนั้น เพื่อเปนการสรางประสบการณในการเรียนรูใหกับ
นักเรียน โรงเรยีนควรสงเสริมใหครูไดสรางบทเรียนโปรแกรมการตูนในสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ดวย    
เพราะบทเรียนโปรแกรมการตูนเปนสื่อที่เขาถึงนักเรียนไดทุกสถานที ่
 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
      1.ควรมีการวิจัยเพื่อสรางบทเรียนโปรแกรมการตูนในสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เชน สาระ
การเรียนรูเศรษฐศาสตร   ภูมิศาสตร   พระพทุธศาสนา  หนาทีพ่ลเมือง  เพื่อใหไดมีบทเรียน
โปรแกรมการตูนหลากหลายเนื้อหา  โดยเฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1และชวงชั้นที่ 2 

      2.ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอนการตูนในลักษณะอื่น ๆ 
เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   บทเรียนคอรสแวร   ส่ือมัลติมิเดีย  บทเรียนผานเว็บที่เอื้อตอ
การเรียนการสอนที่จะทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
       3.ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรู ระหวางการใชบทเรียนโปรแกรมการตูน
ในการเรียนการสอนกับวิธีสอนแบบตาง ๆ เชน การสอนโดยใชชุดการเรียนรู  การสอนโดยใช
ภาพการตูน  เปนตน 
       4.ควรมีการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการตูนในรูปแบบบูรณาการกับหลาย ๆ กลุม
สาระการเรียนรู  เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
                  5.ควรศึกษาทดลองดวยการใชการตูนหลาย ๆ ลักษณะเปนตัวดําเนินเรื่อง เชน 
การตูนไทยและการตูนตางประเทศ กับลักษณะการเรียนรูของนักเรียน  จิตวิทยาการการเรียนรู 
บุคลิกภาพ  หรือวิธีสอนในรูปแบบตางๆ 

      6.ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูของผูเรียนที่เรียนจากบทเรียน
โปรแกรมการตูนกับการเรียนการสอนแบบปกติวาการเรียนการสอนแบบใดจะทําใหผูเรียนมี
ความคงทนในการเรียนรูนานกวากัน 
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����.��
"�!����� 
 

         <��!)����=���+   +1   ��'%�)�=<	�=�B���*�-�����������!��)�!��&����� 

         <��!)����=���+     0   ��'%�;�=)�=<	�=�B���*�-�����������!��)�!��&����� 

         <��!)����=���+    -1   ��'%�)�=<	�=�B���*�-��;�=���������!��)�!��&����� 

 

�����
�%��	�� 

	�
��	*	���%� 

+1 0 -1 

"���������
��%���%� 

1.������&�����B��B���*�-�����%
���+B���$���%�;"B��

������
�     

    

2.������&�����B��B���*�-�����%
���+������&�F���%���=�

+����
��"�)��� 

    

3.������&�����B��B���*�-�����%
���+������&�F���%���=�

+����
��"�)���<�&�����	����������
��$� 

    

4.������&�����B��B���*�-�����%
���+������&�F���%���=�

+����
��"�)���<�&���"�!�
��� 

    

 

���'%�................................................ 

  (........................................................) 

             #$�"�!���� 
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�������  � 
 

����	�%��	��.,��	��!���#�$��$���	�%�&
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�������% 16 �=�&����������&�����B��)++��+-�������������)�!������&�F�B����$ 

      �=�����(�?��+����
��"�)��������$���'%�� 	����&���+,�� 
 

�!)��#$����%
��������% B������ 

1 2 3 4 5 

&��������

��&����� 

1.������&�����B��B���*�-�����%
���+�-����(

)�!B���$���%�;"B��#$���+)++��+-��   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.������&�����B��B���*�-�����%
���+����

�������<�������*�+����
��"�)��������$���<��<�

���	�&��!+��������
������� 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

3.������&�����B��B���*�-�����%
���+����

�������&�����':��	����&���+,�� 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4.������&�����B��B���*�-�����%
���+�����!

�$")++B�� +����
��"�)��������$�  

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

�=��D��%
��� 0.90 
 

�������% 17 �=�&����������&�����B��)++��+-�������������)�!������&�F�B�� 

                 #$����%
�����=�����(�?��+����
��"�)��������$���'%�� 	����&���+,�� 
 

�!)��#$����%
��������% B������ 

1 2 3 4 5 

&��������

��&����� 

1.������&�����B��B���*�-�����%
���+�-����(

)�!B���$���%�;"B��#$���+)++��+-��   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.������&�����B��B���*�-�����%
���+�����!B��

+����
��"�)��������$���%&� 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3.������&�����B��B���*�-�����%
���+

����"�!��+B��+����
��"�)��������$� 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4.������&�����B��B���*�-�����%
���+"�!�
���

B��+����
��"�)��������$� 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

�=��D��%
��� 1.00 
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�������%  18  �=�&����������&�����B��)++"�!����+����
��"�)��������$���'%�� 	����& 

                    ���+,�� 
 

�!)��#$����%
��������% ��
��� 

1 2 3 4 5 

�R   IOC 

1.�������!��)�!��&�����B����':�� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.�������!��)�!��&�����B����� 

 <������ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3.�������!��)�!��&�����B��

�=��"�!��+&���+����
��"�)��������$� 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.�������!��)�!��&�����B����	����

"�!��++����
� 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.�������!��)�!��&�����B��

��!+�������&)�!"�!����#� 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

�=��D��%
��� 1.00 
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�������% 19 )�&��=�&����������&�����B��)++�&��+��&#�������
��$� ��'%�� 	����&���+,��   

                 )++�&��+"���
��+	,&"�!����������
��$� 
 

#$����%
���� B�� 	,&"�!���� "�!��� 

1 2 3 4 5 

 

�R 

 

IOC 

1 +��������
B��	����&���+,��;&� �����B��<	 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

2 +��-��+�������%��:�B����'�����+,��<��&��)�!"M		,+��;&� �����$�����	*�   +1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 

3 +��-��+�������%��:�B����'�����+,��<��&��)�!"M		,+��;&� �����B��<	 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 +��-��+�������%��:�B����'�����+,��<��&��)�!"M		,+��;&� �����$�����	*�   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 +��-��+�������%��:�B����'�����+,��<��&��)�!"M		,+��;&� ����*�;"<�� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6 ������
������-+�������B���%��&�=���+	����&���+,��;&� �����B��<	 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7 +��)�!��=�"�!���������"E���B���*�����=��G;&�-$����� �����B��<	 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8 +��)�!��=�"�!���������"E���B���*�����=��G;&�-$����� �����$�����	*�   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9 +���B����"�����B��	����&���+,��;&� �����$�����	*�   +1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 

10 +���B����"�����B��	����&���+,��;&� �����$�����	*�   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11 +���B����"�����B��	����&���+,��;&� �����$�����	*�   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12 +��)�!��=�"�!���������"E���B���*�����=��G;&�-$����� ���������!� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13 +��)�!��=�"�!���������"E���B���*�����=��G;&�-$����� ���������!� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14 +���'%�)�=�:*���
�*����B��	����&���+,��;&� �����$�����	*�   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

15 +���'%����;��"�!	*�	����&���+,��;&� �����$�����	*�   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

16 +�����&*����������B��������+,��;&� �����B��<	 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

17 +��)�!�0�+�
����(��%�*����B��	����&���+,��;&�-$����� �����$�����	*�   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

18 +��)�!�0�+�
����(��%�*����B��	����&���+,��;&�-$����� ���������!� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

19 +��)�!�0�+�
����(��%�*����B��	����&���+,��;&�-$����� �����$�����	*�   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

20 +��)�!�0�+�
����(��%�*����B��	����&���+,��;&�-$����� �����$�����	*�   +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

21 +��)�!�0�+�
����(��%�*����B��	����&���+,��;&�-$����� �����$�����	*� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

22 +��)�!�0�+�
����(��%�*����B��	����&���+,��;&�-$����� �����B��<	 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

23 +��)�!�0�+�
����(��%�*����B��	����&���+,��;&�-$����� �����B��<	 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

24 +��)�!�0�+�
����(��%�*����B��	����&���+,��;&�-$����� ����*�;"<�� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

25 +���'%�)�!�����!����(��0,��=��G��%����
<�	����&

���+,��;&�-$����� 

�����$�����	*� +1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 

26 +���'%�)�!�����!����(��0,��=��G��%����
<�	����&

���+,��;&�-$����� 

�����$�����	*� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

27 +���'%�)�!�����!����(��0,��=��G��%����
<�	����&

���+,��;&�-$����� 

�����$�����	*� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

28 +���'%�)�!�����!����(��0,��=��G��%����
<�	����&

���+,��;&�-$����� 

�����$�����	*� +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
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�������%  19  )�&��=�&����������&�����B��)++�&��+��&#�������
��$� ��'%�� 	����&���+,��   

                   )++�&��+"���
��+	,&"�!����������
��$� (�=�) 

#$����%
���� B�� 	,&"�!���� "�!��� 

1 2 3 4 5 

 

�R 

 

  IOC 

29 +���'%�)�!�����!����(��0,��=��G��%����
<�	����& 

���+,��;&�-$����� 

�����B��<	 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

30 +���'%�)�!�����!����(��0,��=��G��%����
<�	����& 

���+,��;&�-$����� 

����*�;"<�� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

31 +���'%�)�!�����!����(��0,��=��G��%����
<�	����& 

���+,��;&�-$����� 

���������!� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

32 +���'%�)�!�����!����(��0,��=��G��%����
<�	����& 

���+,��;&�-$����� 

�����$�����	*� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

33 +���'%�)�!�����!����(��0,��=��G��%����
<�	����& 

���+,��;&�-$����� 

�����$�����	*� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

34 �0�+�
������ "�!�(��B��	����&���+,��;&� �����$�����	*� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

35 �0�+�
������ "�!�(��B��	����&���+,��;&� ���������!� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

36 "S�+�����<������,�������?�0���)�!"�!�(��B�����

���+,��;&� 

����*�;"<�� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

37 "S�+�����<������,�������?�0���)�!"�!�(��B�����

���+,��;&� 

"�!�����=� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

38 +��)�!�0�+�
�*�B���"�!	*�	����&���+,��;&� �����$�����	*� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

39 +��)�!�0�+�
�*�B���"�!	*�	����&���+,��;&� ���������!� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

40 �0�+�
)�=��=�����%
�<�	����&���+,��;&�-$����� �����B��<	 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

41 +��)�!�0�+�
�*�B���"�!	*�	����&���+,��;&� �����$�����	*� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

42 +���'%��-����%�=�����%
�<�	����&���+,��;&� �����B��<	 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

43 
�����
=��B��&�<�	����&���+,��;&��
=�����
 5 �'%� �����$�����	*� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

44 �0�+�
)�=��=�����%
�<�	����&���+,��;&�-$����� �����$�����	*� +1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 

45 �0�+�
)�=��=�����%
�<�	����&���+,��;&�-$����� �����$�����	*� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

46 �0�+�
)�=��=�����%
�<�	����&���+,��;&�-$����� ���������!� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

47 +�����"S�+�����<������,������-����%�=�����%
�<�

	����&���+,��;&� 

����*�;"<�� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

48 +�����"S�+�����<������,������-����%�=�����%
�<�

	����&���+,��;&� 

����*�;"<�� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

49 +�����"S�+�����<������,������-����%�=�����%
�<�

	����&���+,��;&� 

�����B��<	 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

50 +�����"S�+�����<������,������-����%�=�����%
�<�

	����&���+,��;&� 

����*�;"<�� +1 -1 +1 +1 +1 5 1.00 

�=��D��%
��� 0.96 
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�������% 20  �=�&����������&�����B��)#����	�&������
��$��&
<��+����
��"�)��������$� 

                  ��'%�� 	����&���+,�� 

�!)��#$����%
��������% ��
��� 

1 2 3 4 5 

 

�R 

IOC 

1.���!�*���� 

1.1 ��������&�	�)�!�B��<	�=�
 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

1.2 ������-$��������	,&"�!���� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

1.3 ���������!����+��
B��������
� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

1.4 ��"�!�
����=�������
� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.#�������
��$���%��&��� 

2.1 �����-"�!����	,&"�!��������(\������;&� 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

2.2 B��������&�	� �B��<	�=�
 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.3 ��&�������+��':������ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.4 ��&�������+�'%� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3.���!������
��$� 

3.1 ��&�������+	,&"�!����������
��$� 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

3.2 ���!��+�!&�+��:� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.�'%�������
��$� 

4.1 ��&�������+	,&"�!����������
��$�)�!���!������
��$� 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

4.2 ��&�������+���	�&��!+��������
��$� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.3 ���!����+��':�� )�!��
B��#$����
� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.4 ����������<	B��#$����
� +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

5.���	�&��!+��������
��$� 

5.1 ��&�������+��':�� 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

5.2 ��&�������+	,&"�!����������
��$� +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

5.3 ��&�������+�'%�������
��$� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.4 #$����
����=���=��<���	���� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

�����&)�!"�!����#� 

6.1 ��&�������+	,&"�!����������
��$� 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

6.2 ��&�������+��':�� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6.3 ��&�������+�'%�������
��$� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

�=��D��%
��� 0.98 
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�������% 21 )�&��=�&����������&�����B��)++��+-��������&�F�B��������
���%���=� 

                 +����
��"�)��������$���'%�� 	����&���+,�� 
 

�!)��#$����%
��������% B������ 

1 2 3 4 5 

&��������

��&����� 

1.������&�����B��B���*�-�����%
���+B���$���%�;"

B��������
�  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.������&�����B��B���*�-��<�&���+����
�

�"�)��� 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3.������&�����B��B���*�-��<�&�����	���� 

������
��$� 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4.������&�����B��B���*�-��<�&���"�!�
���        +1 0 +1 +1 +1 0.80 

�=��D��%
��� 0.95 
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�������% 22 )�&��=�"�!���0���( 21 E/E  B��+����
��"�)��������$���=���% 1 �$�	��	����& 

                 B�����)++��
+,���  
 

����% �!)��B��)++�&��+ 

�!�=�����
� 

�!)��B��)++�&��+ 

������
� (10 �!)��) 

1 5 6 

2 7 7 

3 10 8 

�!)����� 22 21 

21 E/E  73.33 70.00 

 

�������% 23 )�&��=�"�!���0���( 21 E/E B��+����
��"�)��������$���=���% 2 ��-������ 

                 �����"E��
$=)++��
+,���  
 

����% �!)��B��)++�&��+ 

�!�=�����
� 

�!)��B��)++�&��+ 

������
� (10 �!)��) 

1 6 6 

2 7 8 

3 8 9 

�!)����� 21 22 

21 E/E  70.00 73.33 

 

�������% 24 )�&��=�"�!���0���( 21 E/E B��+����
��"�)��������$���=���% 3 B��&� �-����% 

                 �=�����%
�  )++��
+,���  
 

����% �!)��B��)++�&��+ 

�!�=�����
� 

�!)��B��)++�&��+ 

������
�(10 �!)��) 

1 6 6 

2 7 8 

3 8 9 

�!)����� 21 23 

21 E/E  70.00 76.67 
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�������% 25 )�&��=�"�!���0���( 21 E/E  B��+����
��"�)��������$���=���% 1 �$�	��	����& 

                 B�����  )++��,=���F� 	*���� 9 �� 
  

����% �!)��B��)++�&��+ 

�!�=�����
� 

�!)��B��)++�&��+ 

������
�(10 �!)��) 

1 7 8 

2 8 7 

3 8 7 

4 7 9 

5 8 8 

6 9 7 

7 8 8 

8 9 7 

9 9 8 

�!)����� 73 69 

21 E/E  81.11 76.67 
 

�������% 26 )�&��=�"�!���0���( 21 E/E  B��+����
��"�)��������$���=���% 2 ��-������ 

                 �����"E��
$=  )++��,=���F� 	*���� 9 �� 
 

����% �!)��B��)++�&��+ 

�!�=�����
� 

�!)��B��)++�&��+ 

������
�(10 �!)��) 

1 6 6 

2 7 8 

3 7 7 

4 7 7 

5 9 7 

6 9 7 

7 8 9 

8 9 9 

9 9 8 

�!)����� 71 68 

21 E/E  78.89 75.56 
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�������% 27 )�&��=�"�!���0���( 21 E/E  B��+����
��"�)��������$���=���% 3 B��&��-����% 

      �=�����%
�  )++��,=���F� 	*���� 9 �� 

����% �!)��B��)++�&��+ 

�!�=�����
� 

�!)��B��)++�&��+ 

������
�(10 �!)��) 

1 5 7 

2 6 7 

3 6 8 

4 8 7 

5 8 8 

6 8 9 

7 8 10 

8 9 9 

9 8 9 

�!)����� 66 74 

21 E/E  73.33 82.22 
 

�������% 28 )�&��=�"�!���0���( 21 E/E  B��+����
��"�)��������$���=���% 1 �$�	��	����& 

                 B����� )++������� 	*���� 30 �� 

����% �!)��B��)++�&��+ 

�!�=�����
� 

�!)��B��)++�&��+ 

������
�(10 �!)��) 

1 7 10 

2 10 9 

3 7 8 

4 7 9 

5 8 9 

6 6 10 

7 10 8 

8 9 8 

9 7 10 

10 10 8 

11 6 8 

12 9 9 

13 10 8 
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�������% 28 )�&��=�"�!���0���( 21 E/E  B��+����
��"�)��������$���=���% 1 �$�	��	����& 

                  B����� )++������� 	*���� 30 �� (�=�) 

����% �!)��B��)++�&��+ 

�!�=�����
� 

�!)��B��)++�&��+ 

������
�(10 �!)��) 

14 10 7 

15 10 8 

16 8 7 

17 8 9 

18 6 9 

19 10 9 

20 10 10 

21 8 9 

22 5 8 

23 9 10 

24 8 8 

25 6 7 

26 10 8 

27 8 6 

28 8 10 

29 10 8 

30 8 7 

�!)����� 248 254 

21 E/E  82.67 84.67 
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�������%  29 )�&��=�"�!���0���( 21 E/E  B��+����
��"�)��������$���=���% 2 ��-���������� 

                  �"E��
$=)++������� 	*���� 30 �� 
 

����% �!)��B��)++�&��+ 

�!�=�����
� 

�!)��B��)++�&��+ 

������
�(10 �!)��) 

1 8 10 

2 10 8 

3 8 9 

4 6 7 

5 9 9 

6 8 10 

7 9 8 

8 8 8 

9 7 9 

10 9 6 

11 6 7 

12 8 7 

13 9 7 

14 6 7 

15 10 8 

16 9 9 

17 7 7 

18 8 7 

19 8 8 

20 9 9 

21 8 10 

22 8 8 

23 10 9 

24 8 8 

25 7 9 

26 9 9 

27 9 7 

28 7 8 

29 10 10 

30 10 9 

�!)����� 248 247 

21 E/E  82.67 82.33 
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�������% 30 )�&��=�"�!���0���( 21 E/E B��+����
��"�)��������$���=���% 3 B��&��-����% 

                 �=�����%
� )++������� 	*���� 30 �� 

����% �!)��B��)++�&��+ 

�!�=�����
� 

�!)��B��)++�&��+ 

������
� (10 �!)��) 

1 7 9 

2 10 9 

3 10 8 

4 8 7 

5 8 8 

6 7 8 

7 9 8 

8 8 7 

9 8 8 

10 6 10 

11 9 10 

12 9 8 

13 10 9 

14 10 10 

15 10 10 

16 10 9 

17 7 7 

18 7 8 

19 10 8 

20 10 8 

21 8 8 

22 8 9 

23 9 9 

24 8 10 

25 9 10 

26 9 8 

27 10 9 

28 10 10 

29 9 9 

30 10 8 

�!)����� 263 259 

21 E/E  87.67 86.33 
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�������% 31 ��,"#�����"�!���0���(B��+����
��"�)��������$�<����+������
���
+,��� 

        (One to One Tryout) 
 

�!)��)++NT��&�!�=�����
� )++�&��+������
�  

������
� 

����% 

��=���% 

1(10) 

�$�	��

	����&

B����� 

��=���% 

2(10) 

��-������

����

�"E��
$= 

��=���%

3(10) 

B��&�

�-����%

�=�����%
� 

 

�!)��

��� 

30 

 

���
�!

B��

�!)��

��%;&� 

��=���%

1(10) 

�$�	��

	����&

B����� 

��=���%

2(10) 

��-������

����

�"E��
$= 

��=���%

3(10) 

B��&�

�-����%

�=�����%
� 

 

�!)��

��� 

30 

 

���
�!

B��

�!)��

��%;&� 

 

"�!���0���( 

21 E/E  

1 5 6 6 17 56.67 6 6 6 18 60.00 

2 7 7 7 21 70.00 7 8 8 23 76.67 

3 10 8 8 26 86.67 8 9 9 26 86.67 

�=��D��%
 7.33 7.00 7.00 21.33 71.11 7.00 7.67 7.67 22.33 74.44 

 

 

71.11 / 

74.44 

 

�������% 32 ��,"#�����"�!���0���(B��+����
��"�)��������$���%<����+������
���,=���F�  

                  (Small group Tryout) 
 

�!)��)++NT��&�!�=�����
� )++�&��+������
�  

������
� 

����% 

��=���% 

1(10) 

�$�	��

	����&

B����� 

��=���% 

2(10) 

��-������

����

�"E��
$= 

��=���%

3(10) 

B��&�

�-����%

�=�����%
� 

 

�!)��

��� 

30 

 

���
�!

B��  

  

�!)�� 

   ��%;&� 

��=���%

1(10) 

�$�	��

	����&

B����� 

��=���%

2(10) 

��-������

����

�"E��
$= 

��=���%

3(10) 

B��&�

�-����%

�=�����%
� 

 

�!)��

��� 

30 

 

���
�!

B�� 

  

�!)�� 

    ��%;&� 

 

"�!���0���( 

21 E/E  

1 7 6 5 18 60.00 8 6 7 21 70.00 

2 8 7 6 21 70.00 7 8 7 22 73.33 

3 8 7 6 21 70.00 7 7 8 22 73.33 

4 7 7 8 22 73.33 9 7 7 23 76.67 

5 8 9 8 25 83.33 8 7 8 23 76.67 

6 9 9 8 26 86.67 7 7 9 23 76.67 

7 8 8 8 24 80.00 8 9 10 27 90.00 

8 9 9 9 27 90.00 7 9 9 25 83.33 

9 9 9 8 26 86.67 8 8 9 25 83.33 

�=��D��%
 8.11 7.89 7.33 23.33 77.78 7.67 7.56 8.22 23.44 78.15 

 

 

 

 

77.78 / 

78.15 
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�������% 33 ��,"#�����"�!���0���(B��+����
��"�)��������$���%<����+������
�)++ 

                 ������� (Field group Tryout) 
 

�!)��)++NT��&�!�=�����
� )++�&��+������
�  

������
� 

����% 

��=���% 

1(10) 

�$�	��

	����&

B����� 

��=���% 

2(10) 

��-������

����

�"E��
$= 

��=���%

3(10) 

B��&�

�-����%

�=�����%
� 

 

�!)��

��� 

30 

 

���
�!

B��

�!)��

��%;&� 

��=���%

1(10) 

�$�	��

	����&

B����� 

��=���%

2(10) 

��-������

����

�"E��
$= 

��=���%

3(10) 

B��&�

�-����%

�=�����%
� 

 

�!)��

��� 

30 

 

���
�!

B��

�!)��

��%;&� 

 

"�!���0���( 

21 E/E  

1 7 8 7 22 73.33 10 10 9 29 96.67 

2 10 10 10 30 100.00 9 8 9 26 86.67 

3 7 8 10 25 83.33 8 9 8 25 83.33 

4 7 6 8 21 70.00 9 7 7 23 76.67 

5 8 9 8 25 83.33 9 9 8 26 86.67 

6 6 8 7 21 70.00 10 10 8 28 93.33 

7 10 9 9 28 93.33 8 8 8 24 80.00 

8 9 8 8 25 83.33 8 8 7 23 76.67 

9 7 7 8 22 73.33 10 9 8 27 90.00 

10 10 9 6 25 83.33 8 6 10 24 80.00 

11 6 6 9 21 70.00 8 7 10 25 83.33 

12 9 8 9 26 86.67 9 7 8 24 80.00 

13 10 9 10 29 96.67 8 7 9 24 80.00 

14 10 6 10 26 86.67 7 7 10 24 80.00 

15 10 10 10 30 100.00 8 8 10 26 86.67 

16 8 9 10 27 90.00 7 9 9 25 83.33 

17 8 7 7 22 73.33 9 7 7 23 76.67 

18 6 8 7 21 70.00 9 7 8 24 80.00 

19 10 8 10 28 93.33 9 8 8 25 83.33 

20 10 9 10 29 96.67 10 9 8 27 90.00 

21 8 8 8 24 80.00 9 10 8 27 90.00 

22 5 8 8 21 70.00 8 8 9 25 83.33 

23 9 10 9 28 93.33 10 9 9 28 93.33 

24 8 8 8 24 80.00 8 8 10 26 86.67 

25 6 7 9 22 73.33 7 9 10 26 86.67 

26 10 9 9 28 93.33 8 9 8 25 83.33 

27 8 9 10 27 90.00 6 7 9 22 73.33 

28 8 7 10 25 83.33 10 8 10 28 93.33 

29 10 10 9 29 96.67 8 10 9 27 90.00 

30 8 10 10 28 93.33 7 9 8 24 80.00 

�=��D��%
 8.27 8.27 8.77 25.30 84.33 8.47 8.23 8.63 25.33 84.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.33 / 

84.44 
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�������% 34  ��,"#�����"�!���0���(B��+����
��"�)��������$���%<����+������
� 

                  ��,=�����
=�� 
 

�!)��)++NT��&�!�=�����
� )++�&��+������
�  

������
� 

����% 

��=���% 

1(10) 

�$�	��

	����&

B����� 

��=���% 

2(10) 

��-������

����

�"E��
$= 

��=���%

3(10) 

B��&�

�-����%

�=�����%
� 

 

�!)��

��� 

30 

 

���
�!

B��

�!)��

��%;&� 

��=���%

1(10) 

�$�	��

	����&

B����� 

��=���%

2(10) 

��-������

����

�"E��
$= 

��=���%

3(10) 

B��&�

�-����%

�=�����%
� 

 

�!)��

��� 

30 

 

���
�!

B��

�!)��

��%;&� 

 

"�!���0���( 

21 E/E  

1 8 9 9 26 86.67 7 9 8 24 80.00 

2 7 7 10 24 80.00 9 8 8 25 83.33 

3 10 9 10 29 96.67 10 8 9 27 90.00 

4 8 8 10 26 86.67 9 9 10 28 93.33 

5 10 8 10 28 93.33 9 8 9 26 86.67 

6 8 9 9 26 86.67 9 8 10 27 90.00 

7 8 7 10 25 83.33 9 8 9 26 86.67 

8 9 9 10 28 93.33 10 9 10 29 96.67 

9 10 9 10 29 96.67 9 9 10 28 93.33 

10 8 8 10 26 86.67 8 10 8 26 86.67 

11 8 8 9 25 83.33 8 9 9 26 86.67 

12 10 9 10 29 96.67 10 10 9 29 96.67 

13 9 9 10 28 93.33 10 10 9 29 96.67 

14 7 8 10 25 83.33 7 8 8 23 76.67 

15 8 7 9 24 80.00 8 9 7 24 80.00 

16 9 9 10 28 93.33 9 8 9 26 86.67 

17 7 9 8 24 80.00 9 8 8 25 83.33 

18 9 9 10 28 93.33 9 8 9 26 86.67 

19 8 8 9 25 83.33 8 8 8 24 80.00 

20 6 8 8 22 73.33 7 9 7 23 76.67 

21 7 9 8 24 80.00 9 9 8 26 86.67 

22 8 9 9 26 86.67 9 9 8 26 86.67 

23 8 7 10 25 83.33 9 8 8 25 83.33 

24 7 8 10 25 83.33 8 10 9 27 90.00 

25 9 8 9 26 86.67 9 9 9 27 90.00 

26 10 8 10 28 93.33 10 9 9 28 93.33 

27 10 8 10 28 93.33 10 10 9 29 96.67 

28 10 8 10 28 93.33 10 10 10 30 100.00 

29 8 9 10 27 90.00 9 8 9 26 86.67 

30 10 9 10 29 96.67 9 10 9 28 93.33 

�=��D��%
 8.47 8.33 9.57 26.37 87.89 8.87 8.83 8.73 26.43 88.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.89 / 

88.11 
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�������%  35 #����������!����"�!����+����
��"�)��������$� ��'%��	����&���+,�� 

                  B��#$����%
���� 

�!&�+���"�!����B��#$����%
���� ��
���"�!���� 

  �   S.D. �!&�+���"�!���� 

1.��':�� 

   1.1  ��&�������+���!)�!���-,"�!����B��+����
� 

 

4.8 

 

0.45 

 

&���� 

   1.2  -$��������������� 5 0 &���� 

   1.3  ����*�������':���"E�;"����*�&�+B�:���� 4.2 0.45 &� 

   1.4  ����
���=�
���!����+#$����
� 4.8 0.45 &���� 

2.���<������ 

   2.1  �'%�������
  �=���B��<	�=�
 -$�������&�	� 

 

4.6 

 

0.55 

 

&���� 

   2.2  <���������!��+��
B��#$����
� 4.6 0.55 &���� 

3.�=��"�!��+&���+����
��"�)��������$� 

   3.1 B��& ��  ����������
��� ���&B������������&�	� 

 

4.6 

 

0.55 

 

&���� 

   3.2 ���	�&��("�!��+&��&$&������<	 4.8 0.45 &���� 

   3.3 ��(���!��)�!��&�������+��':�� 4.8 0.45 &���� 

   3.4 ���$")++����*�������%�=���<	 5 0 &���� 

4.��	����"�!��++����
� 

   4.1 ��&�������+	,&"�!����B��+����
� 

 

5 

 

0 

 

&���� 

  4.2 �=�����������$� �����B��<	<�+����
� 5 0 &���� 

   4.3 �*�&�+B�:����B����	�������!�� 4.4 0.55 &� 

   4.4 ��������)���=���!�=��+,��� 4.4 0.89 &� 

   4.5 �����<�B���$�
������+����� �('%�<����+�=� ��%���%

��+;"��:�-$��'�#�& 

4.6 

 

0.55 &���� 

5.��!+�������&)�!"�!����#� 

  5.1 ��&�������+	,&"�!����������
��$� 

4.6 0.55 &���� 

  5.2  ���*�-�� �*���+��%#$����
������-���	��+&��


�����;&� 

4.8 0.45 &���� 

��� 4.71 0.40 &���� 
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�������%  36 )�&�#����������!��=�����
���=�
 (p) )�!�=��*���		*�)�� (r) B��   

                  )++�&��+ ��'%�� 	����&���+,�� 	*���� 50 B��  

                                                                                                               ( n =34 ) 

B�� Ru Rl p q pq ( r ) ��,"#� 

1 15 9 0.71 0.29 0.21 0.35 <��;&� 

2 15 11 0.76 0.24 0.18 0.24 <��;&� 

3 16 8 0.71 0.29 0.21 0.47 <��;&� 

4 12 8 0.59 0.41 0.24 0.24 <��;&� 

5 12 4 0.47 0.53 0.25 0.47 <��;&� 

6 12 12 0.71 0.29 0.21 0.00* ��&��:�* 

7 11 7 0.53 0.47 0.25 0.24 <��;&� 

8 11 7 0.53 0.47 0.25 0.24 <��;&� 

9 14 3 0.50 0.50 0.25 0.65 <��;&� 

10 15 10 0.74 0.26 0.19 0.29 <��;&� 

11 17 9 0.76 0.24 0.18 0.47 <��;&� 

12 13 9 0.65 0.35 0.23 0.24 <��;&� 

13 7 4 0.32 0.68 0.22 0.18* ��&��:�* 

14 17 12 0.85* 0.15 0.13 0.29 ��&��:�* 

15 14 10 0.71 0.29 0.21 0.24 <��;&� 

16 4 0 0.12* 0.88 0.10 0.24 ��&��:�* 

17 17 16 0.97* 0.03 0.03 0.06* ��&��:�* 

18 6 8 0.41 0.59 0.24 -0.12* ��&��:�* 

19 14 6 0.59 0.41 0.24 0.47 <��;&� 

20 17 12 0.85* 0.15 0.13 0.29 ��&��:�* 

21 15 8 0.68 0.32 0.22 0.41 <��;&� 

22 13 11 0.71 0.29 0.21 0.12* ��&��:�* 

23 17 10 0.79 0.21 0.16 0.41 <��;&� 

24 15 10 0.74 0.26 0.19 0.29 <��;&� 

25 6 3 0.26 0.74 0.19 0.18* ��&��:�* 

26 8 3 0.32 0.68 0.22 0.29 <��;&� 

27 8 1 0.26 0.74 0.19 0.41 <��;&� 

28 15 9 0.71 0.29 0.21 0.35 <��;&� 

29 14 10 0.71 0.29 0.21 0.24 <��;&� 

30 13 10 0.68 0.32 0.22 0.18* ��&��:�* 
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�����  36  )�&�#����������!��=�����
���=�
 (p) )�!�=��*���		*�)�� (r) B��   

                 )++�&��+ ��'%�� 	����&���+,�� 	*���� 50 B��  (�=�) 

B�� Ru Rl P q pq ( r ) ��,"#� 

31 11 6 0.50 0.50 0.25 0.25 <��;&� 

32 7 3 0.29 0.71 0.21 0.24 <��;&� 

33 16 4 0.59 0.41 0.24 0.71 <��;&� 

34 10 4 0.41 0.59 0.24 0.35 <��;&� 

35 4 3 0.21 0.79 0.16 0.06* ��&��:�* 

36 12 8 0.59 0.41 0.24 0.24 <��;&� 

37 13 6 0.56 0.44 0.25 0.41 <��;&� 

38 16 9 0.74 0.26 0.19 0.41 <��;&� 

39 9 1 0.29 0.71 0.21 0.47 <��;&� 

40 8 5 0.38 0.62 0.24 0.18* ��&��:�* 

41 14 12 0.76 0.24 0.18 0.12* ��&��:�* 

42 14 7 0.62 0.38 0.24 0.41 <��;&� 

43 17 6 0.68 0.32 0.22 0.65 <��;&� 

44 12 4 0.47 0.53 0.25 0.47 <��;&� 

45 8 3 0.32 0.68 0.22 0.29 <��;&� 

46 8 5 0.38 0.62 0.24 0.18* ��&��:�* 

47 11 7 0.53 0.47 0.25 0.24 <��;&� 

48 12 11 0.68 0.32 0.22 0.06* ��&��:�* 

49 15 11 0.76 0.24 0.18 0.24 <��;&� 

50 14 7 0.62 0.38 0.24 0.41 <��;&� 

     �pq=10.42   
 

��
��, 

 1.B����+��% 16 ���=� p �%*���=� 0.20 	�&�"E�B����+
�� 

 2. B����+��% 6 ,13, 18, 22, 25, 30, 35, 40, 41,46, 48   ���=� r  �%*���=� 0.20 	�&�"E�

B����+��%���=��*���		*�)���%*���=����H� 

3.B����+��% 14, 20  ���=� p �$���=� 0.80 	�&�"E�B����+�=�
 

4.B����+��%  17   ���=� p �$���=� 0.80 	�&�"E�B����+�=�
)�!���=� r  �%*���=� 0.20  

	�&�"E�B����+��%���=��*���		*�)���%*���=����H� 
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5.��'%��	��B����+����	*������%������� 	����&���)++�D(�!�	�!	� ;&�)�=B����%  2 

,31,32 ,47,49 

	���������%  36  �����-��&�*������=�������'%���%�B��)++�&��+ ��'%�� 	����&���+,�� 

         �pq = 10.42  ,  �X  =976 , � 2X  = 30300 , N = 	*����������
���,=�����
=��  (N=34) 

  &����:�  S2
  =  

� �
)1(

22

�

�� �
NN

XXN
 

     

            =  
)134(34
)976()30300(34 2

�

�
 

     

           =   
)33(34
952576)30300(34 �

 

           =   
1122
9525761030200 �

 

           =   
1122
77624

 

        =    69.18 

                �����=�������'%���%� (Reliability) B��)++�&��+�=�����
�)�!������
��&
<��

�$��    KR-20 B�� Kuder Richardson  ��0���:;�=����)+=����%�)++�&��+ �&
��B�������+':�����

�=�������	<��!)��)�=�!B��B��)++�&��+�"E�)++ 0 )�! 1 ��
-�� -��#$����
��*�-$�;&� 1 

�!)�� )�!-���*�#�&;&� 0 �!)��   ����  ��

�  (2538: 198) 
 

 �pq = 10.42 , S.D.  = 69.18  ,  N  =  	*����B��B��)++�&��+   (50 B��)  
 

   rtt         =  
�	

�


�

��

�

� �

�
�

21
1 S

pq
n
n

 

 

    =  
	


�

�

�

�
18.69
42.101

49
50

 
                        

                                                 = 1.02  (1- 0.15) 

=  1.02 (0.85) 

 =  0.867   �'�   0.87 

&����:� �=�������'%���%�B��)++�&��+�,&��: ��=���+ 0.87   

���H��=�������'%���%��*��&;�����=���:�)�= 0.75 B�:�;"  ( ��!���������0����,����������,���

��	�
����������� 2545 ,63) 
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�������%  37  )�&�#��!)��	������&��+�����$������B��<	�=�����
�)�!������
�&��
  

                   +����
��"�)��������$� 
 

����% �!)���=�����
� �!)��������
� D  2D  
1 10 19 9 81 

2 8 14 6 36 

3 12 20 8 64 

4 13 18 5 25 

5 12 19 7 49 

6 9 15 6 36 

7 11 22 11 121 

8 14 19 5 25 

9 11 18 7 49 

10 13 18 5 25 

11 11 23 12 144 

12 14 25 11 121 

13 13 20 7 49 

14 11 25 14 196 

15 15 21 6 36 

16 13 21 8 64 

17 11 20 9 81 

18 16 27 11 121 

19 17 28 11 121 

20 10 19 9 81 

21 12 24 12 144 

22 14 20 6 36 

23 14 26 12 144 

24 13 19 6 36 

25 16 27 11 121 

26 19 24 5 25 

27 12 20 8 64 

28 8 16 8 64 

29 12 26 14 196 

30 13 25 12 144 

��� 377 638 �D  = 261 � 2D = 2499 

 �   = 12.57 �   = 21.27 �   =8.70 �   =83.30 

 S.D. = 2.50 S.D. = 3.72 S.D. = 2.81 S.D. = 51.55 
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                          	���������% 37  ;&��*��=��=��G���*�����('%��"��
+���
+����)���=��B��#�

������
��$����������
��=�����
�)�!������
�	�����<��+����
��"�)��������$� �&
���<��

�=��-�����%���
��=� t-test  ��'%��	�����������!�����)���=��B���!)���=�����
�)�!������
�

�"E����������!��!)��B��������
��(�
���,=��&�
�  &����:��!)����%;&�-'��=�;�=�"E�����!�=����

	��<�����������!� t-test  )++;�=�"E�����!�=���� (Dependent) ����&��+�=� t-test ���=�

"���S&����: 
   

                                       t   =  
� �
1n
DDn

D
22

�
�� �

�  

  

 )���=�     t   = 
� � � �

130
261249930

261
2

�
��

 

 

                             t  =  

29
6812174970

261
�

 

 

                             t  =  

29
6849
261  

                          

                t  =  
2.236

261
 

    

    t  =  
37.15
261

 

       t  =   16.98 �'� 17.0    
        

�=���=�  t  	�������  df  =  N-1 ��=���+  29     �=� t (0.01)   =  2.462 

     &����:�  �=� t  �*���� ����
�*������%�!&�+ 0.01 	����	��=��;&��=� ����&��+����

)���=��B���!)���=�����
�)�!������
����:���:  (+����)���=��B���!)��&����=���"E�

����)���=����%��'%���%�;&�-�� 99 %  
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�������% 38 ������&�F�B��������
���%���=�������
�&��
+����
��"�)��������$�                                 

                                                                                                                                 N=30 

������&�F� 

 
�  S.D. �!&�+ 

����

��&�F� 

�*�&�+

��% 

&���+����
��"�)��� 

1.������
��$�&��
+����
��"�)��������$�������

�=���<	 
2.	*������� )�!�$"��=� �=��=�� 

3.��("�!��+��������&�	� )�!�=�
<��B��<	

��':�� 

 

4.93 

 

4.83 

4.77 

 

0.25 

 

0.38 

0.57 

 

�����%�,& 

 

�����%�,& 

�����%�,& 

 

1 

 

2 

3 

 

��� 4.84 0.40 �����%�,& 3 

&�����	����������
��$� 

4.�����&*�������'%��<��=���<	   )�!�����&��� 
5.��	�����"E�;"����*�&�+B�:���� 
6.������
������-���
��$�;&�&��
����� 

 

4.90 

4.87 

4.83 

 

0.31 

0.35 

0.46 

 

�����%�,& 

�����%�,& 

�����%�,& 

 

1 

2 

3 

��� 4.87 0.37 �����%�,& 2 

&���"�!�
��� 
7.+����
��"�)���<������$���'%�� 	����&���+,�� 
8.������
�&��
+����
��"�)����*�<����&����

��,������(��&�(��� 
9.+����
��"�)��������-�*�;"�+���;&�

��
G���:� 

10.������
�������(�<	<���	������%	�&B�:�<����

���
������� 

 

4.93 

4.90 

 

4.77 

 

4.97 

 

0.25 

0.31 

 

0.43 

 

0.18 

 

�����%�,& 

�����%�,& 

 

�����%�,& 

 

�����%�,& 

 

2 

3 

 

4 

 

1 

��� 4.89 0.29 �����%�,& 1 

�����:� 3 &��� 4.87 0.35 �����%�,&  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������  !    
 

 �&��
-�!�#�	�
�'*	��	���	,��� 
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��'%�� 

 

��-�����������"E��
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�*��*� 

 

 +����
��"�)��������$� ��'%�� 	����&���+,��  "�!��+&��
 3 ��=�  ��=���% 1 �$�	��	����&

B�����    ��=���% 2  ��-�����������"E��
$=   )�!��=���% 3 B��&� �-����%�=����%
�  	�&�*�B�:��&
��

��':�����&	���0���������%�"E��!++ ���
��$�	���=�
;"
�� �('%�<�������
������-���
��$�;&�

&��
�����  �*�<����&������
��$���%&�)�!��"�!���0���( 

 #$�	�&�*�����=�   +����
��"�)��������$� ��'%�� 	����&���+,��  ���"E�"�!�
����=����

	�&��	����������
��$�B��#$����
�)�!#$���� 

 

        �������(F�(��  (=��)( 

          #$�	�&�*� 
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�*���:)	� 

  

+����
��"�)��������$� ��'%�� 	����&���+,��    �"E����	�&��	����������
��$���%#$����
�

�����-�����)�!"�!����#�������
�;&�&��
��������B�:������%�*��&;��  �&
����D�
)��

�*���+<������ �*��&��':�� ��'%��  	����&���+,��    	*����  3 ��=� �&
)�=�!��=�	!��

)++NT��&���
+� )�!	!������':�����!���
 ���!���+ ���*�-��<�#$����
�;&���& )����D�


;&������<�)�=�!���+ #$����
������-��+�$�;&�&��
�����)�!������������-B��)�=�!+,��� 
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	,&"�!����������
��$� 

 

1.+�����&*����������B��������+,��;&� 

2.+��)�!�0�+�
����(��%�*����B��	����&���+,��;&�-$����� 

3.+���'%�����(��0,��=��G��%����
<�	����&���+,��;&� 

4.�0�+�
������ "�!�(��B��	����&���+,��;&� 

5."S�+�����<������,�������?�0���)�!"�!�(��B��������+,��;&� 
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���#��������	��.�&!�	�
� 
��'%��  ��-�����������"E��
$=     ��,=����!������
��$����������� ����� )�!��?�0��� 

��:�"�!-������"C��% 3       	*���� 10  B��    �!)�� 10  �!)�� 

----------------------------------------------------- 

�*���:)	�  <�������
������'%����
 ����B����%-$���%�,&�(�
�B���&�
� 

1."�!�����=��<�=B��	����&���+,�� "�!��+����(�!;�   

  �. ���������    

  B. �,�������    

  �. ����=�����%
�    

  �. ���"�!�� 

2.��'%���=��-���*�����(0���� ���=��<�=������-��������:
���������&<&  

  �. )(!   )�!   

  B. ;�=    �"E&  

  �. ���    ���
 

  �. �$    �����   

3.B��<&;�=<�= ('���%��
�"�$�<�	����&���+,��   

  �. B���   

  B. ���
   

  �. NR�
 

  �. ����*�"!���  

4.������<&��%;�=(+<�	����&���+,��  

  �. ��	��   

  B. �!���%
�   

  �. ������ 

  �. ����B� 

5.-��������
��������;"�������'%��&�����
�  ���;"��%	����&<&         

    �. 	����&���+,��     

    B. 	����&��,���(  

    �. 	����&�(��+,��          

    �. 	����&���	�+,�� 
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6.��
#�����	���%���'%����
����B���$+���'���
<& 

    �. ��
���$=     

    B. ��
��+     

    �. ��
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    �. ��
&���K�
 

7.���;�
���&*� �=��<�=)�=���
&��
���!;�   

    �. ��)&�   

    B. ���B�
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    �. ��B�� 

8.B��<&�"E��'%����
�����'%���%�B�����;�
���&*� 

    �. ������
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    B. ����K=�       
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    �. ��;�
(':�-�%� 

9.��%�
$=����
B������!���%
��
$=<�����+���()�&����)++<&   

     �. �!��         

     B. -��         

     �. �$�B� 

     �. )�=�:*� 

10.�����!����
B����	����%������
�����*��"E�����
=��<����"S�+����'�B��<&    

     �. B
�� ���
�����'�   
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     �. ���
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�������              �������(F�(��   (=��)( 

#��
�-    256/338  -��������,��
����   �*�+������'��     �*������'�� 

    	����&���+,�� 

#�#1�!��   ������
����+�� 3 (���+��������!�) �*������'�� 

	����&���+,��  70000 

 

*	��&�%��	(2�3� 
 (.�.2536             �*���F	���������!&�+"�!-������������
���,+�����+,�� 

    �*������'��  	����&���+,�� 
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��������
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�����+�����,����!�  �*������'�� 	����&���+,�� 

 (.�.2545  �*���F	���������!&�+"���������������+��H�� (��.+.) 

    (���
�����
����&�+ 2) ��B������������������   

�������������
���������  ��!�����������  

�����
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���"���   

 (.�.2547  ������=��!&�+"�����������������+��H�� (��.�.) 

    ��B��������������������� +��H�����
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�����
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���"���  
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