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49262307 :  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คาํสาํคญั : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / แผนทีความคิด / ทวีปเอเชีย 
      เอกภูมิ  ชูนิตย ์ :  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผน
ทีความคิด     สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2.    อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :  รศ.อนงคพ์ร  สมานชาติ,  
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  และผศ.ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา.  224 หนา้.     
 
     การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัและพฒันา  มีวตัถุประสงคเ์พือ  (1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิดสําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์ 80 / 80  (2)  เปรียบผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชียก่อน  และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 (3) ศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีป
เอเชีย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 (4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  เรือง ทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2    
     กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา  2553  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั   อาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน 1 หอ้งเรียน  จาํนวน 
26 คน  ดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย  โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
    เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย (1) แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญแบบมีโครงสร้าง  
ดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และดา้นเนือหาเกียวกบัทวีปเอเชีย  (2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง
ทวีปเอเชีย  (3) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรืองทวีปเอเชีย  (4) แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  (5) แผนการจดัการเรียนรู้   (6) แบบประเมินความสามารถในการสรุป
บทเรียนดว้ยแผนทีความคิด   วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  t-test  แบบ 
dependent  และการวเิคราะห์เนือหา 
     ผลการวิจยัพบว่า (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุป
บทเรียนด้วยแผนทีความคิด   สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.60/82.82              
(2) นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เรืองทวีปเอเชียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 (3) นกัเรียนมีความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีปเอเชีย 
อยูใ่นระดบัเกณฑดี์  (4) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย ในระดบัเห็น
ดว้ยมากทีสุด   
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การให้คาํปรึกษาแนะนาํและช่วยเหลือเป็นอย่างดียิงจาก   รองศาสตราจารยอ์นงคพ์ร  สมานชาติ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา  ผูเ้ป็น
อาจารยที์ปรึกษาตงัแต่เริมตน้จนสาํเร็จเรียบร้อย  โดยเฉพาะอยา่งยงิในการใหค้วามอนุเคราะห์เวลา
ในการปรึกษาและคอยให้กาํลงัใจตลอดมา ส่งผลให้การทาํงานเป็นไปอย่างมีความสุข  ผูว้ิจยัขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
  ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย  ์ดร.อนิรุทธ์  สติมนั ผูท้รงคุณวุฒิ  ทีกรุณา แนะนํา แก้ไข
ขอ้บกพร่องและใหค้วามกระจ่างในเชิงวิชาการ เพือความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 
 ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพรวิทยศิริธรรม  อาจารยน์าํมนต ์
เรืองฤทธิ  และอาจารยอุ์ดร จนัทร์มลทีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครืองมือในการวิจยั 
และใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์ใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์อยา่งดียงิ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ  คณะครู และขอขอบใจนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2
โรงเรียนสวนผงึวิทยา  และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั    ทีใหค้วามร่วมมือใน
การทดลองใชเ้ครืองมือ  ตลอดจนทาํการทดลองรวบรวมขอ้มูลในการทาํวิจยัครังนีเป็นอยา่งดี  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยส์าขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และคณาจารยผ์ูป้ระสิทธิ
ประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน  
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา ผูใ้หท้งัชีวิต และเป็นผูว้างรากฐานการศึกษา  รวมถึงให้
กาํลงัใจในการศึกษาเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด จนทาํใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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1 

บทที  

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 สภาพของสังคมปัจจุบนั ทังในระดบัชุมชน ระดบัประเทศหรือระดบัโลก เกิดการ
ขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ การแก่งแย่งทางการคา้ จากอดีตทีเคยทาํสงครามรบพุ่งฆ่าฟันกนัดว้ย
อาวุธ เพือครอบครองดินแดน และหาแหล่งทรัพยากร กลายมาเป็นการทาํสงครามทางการคา้ 
และสงครามทางวฒันธรรม สภาพของสังคมเช่นนี ผูที้ทราบหรือครอบครองข่าวสารขอ้มูล
มากกว่า ย่อมเป็นผูไ้ดเ้ปรียบ ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ย่อมไดม้าโดยวิธีการของการสือสาร ซึงนับว่า
ปัจจุบนัมีความกา้วหน้าอย่างยิง ทงัในดา้นเทคนิควิธีการ และเครืองมือสือสารอนัทนัสมยั เช่น 
การใชค้อมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง และใชง้านไดอ้ย่างหลากหลาย   การสือสารทางไกล ไม่ว่า
จะเป็นวิทยุ โทรทศัน์ ไม่เพียงเฉพาะการสือสารระหว่างอาํเภอ จงัหวดั หรือระหว่างประเทศ 
ขา้มทวีปเท่านนั ปัจจุบนัเราสามารถสือสารไดถึ้งระดบัดวงดาว ทงัภาพ และเสียง ทงันีเครืองมือ
สาํคญัทีเขา้มามีบทบาทในการช่วยส่งผา่นหรือถ่ายทอดความรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพนนัก็คือ 
“ เทคโนโลยี” ซึงในยคุปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเกิดขึนและพฒันาอยา่งรวดเร็วไร้
ขีดจาํกดัและช่วยใหก้ารจดัการศึกษามีความสะดวกและง่ายยงิขึน 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึงทีใชเ้ทคโนโลยเีป็นสือกลางในการติดต่อสือสารรวมทงัยงัใช้
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในดา้นการศึกษา  โดยเฉพาะมาพฒันาในดา้นสือการเรียนการสอนให้กบั
นกัเรียน  เพราะวา่องคป์ระกอบทีสาํคญัของกระบวนการเรียนการสอนอยูที่ครูและสือการเรียนการ
สอนทีจะนาํจุดประสงค ์ เนือหา  และกิจกรรมไปสู่นกัเรียนนนั  จะทาํให้นกัเรียนเขา้ใจในเนือหา  
ไดง่้าย  และยงัเป็นสิงเร้าความสนใจของนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี  นอกจากนีแลว้สือการเรียนการ
สอนยงัมีความสาํคญัและมีประโยชน์  ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ทีง่ายขึน  ไม่ตอ้งเสียเวลาทาํความเขา้ใจ
มาก  ช่วยประหยดัเวลาตลอดจนช่วยถ่ายทอดความคิดระหว่างครูกบันกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดีทาํให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว     และสามารถจดจาํเรืองทีเรียนได ้ ดงันนัสือการเรียนการ 
สอนจึงมีความจาํเป็นต่อการเรียนรู้        เนืองจากความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีดา้นวิชาการ  
ความรู้มีเพิมมากขึน  จึงทาํใหมี้เนือหาวิชาทีตอ้งสอนมากขึน  สือการสอนจึงเขา้มามีบทบาทสาํคญั
ทีช่วยขยายความรู้  ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั  ถูกตอ้ง  ช่วยประหยดัเวลาทีตอ้งพดูอธิบายไดม้าก
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และยงัช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจแจ่มแจง้ในเนือหา  และคน้พบความถนัดของตนเอง  และ
ทา้ยทีสุดกต็อ้งเป็นคนดี   คนเก่ง  และมีความสุข (  กรมวิชาการ    :   –  )     ซึงสอดคลอ้ง 
กบัอุดมการณ์  และหลกัการในการจดัการศึกษา  คือการจดัใหมี้การศึกษาตลอดชีวิต  และการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  การศึกษาทีสร้างคุณภาพชีวิต  เพือให้คนไทยทงัปวง  มุ่ง
สร้างพืนฐานทีดีในวยัเด็ก  ปลูกฝังความเป็นสมาชิกทีดีของสังคม  ตงัแต่วยัการศึกษาขนัพืนฐาน  
และพฒันาความรู้ความสามารถเพือการทาํงานทีมีคุณภาพ  การเรียนรู้  ความรู้  นวตักรรม  สือ  และ
เทคโนโลย ี เป็นปัจจยัสาํคญัของการพฒันาสู่สงัคมแห่งความรู้การส่งเสริม  และสร้างกลไก  เพือให้
คนไทยทุกคน  มีโอกาสและทางเลือกทีเขา้ถึงปัจจยั  และเรียนรู้อย่างต่อเนือง  ดว้ยรูปแบบและ
วิธีการทีหลากหลาย  จะนาํซึงการพฒันาคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และขีดความสามารถของคนไทย
ในการพฒันาประเทศรวมทงัการเพิมศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ  (  สาํนกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา    :    ) 
 ดว้ยเหตุนีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.    (  ปรับปรุง พ.ศ.   )  ได้
กล่าวถึงแนวทางการจดัการศึกษาไวใ้นหมวด      มาตรา    การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้   และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู ้เ รียนมีความสําคัญทีสุด   
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ    และเต็มศกัยภาพ     
(  กระทรวงศึกษาธิการ    :  13  )  นอกจากนนัในหมวด    ว่าดว้ยเทคโนโลยเีพือการศึกษา
มาตรา  64  รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการผลิตและพฒันาแบบเรียน ตาํรา หนงัสือ  ทาง
วิชาการสือสิงพิมพอื์น ๆ  วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี  เพือการศึกษาอืน ๆ  โดยเร่งรัดพฒันาขีด
ความสามารถในการผลิต  จดัใหมี้เงินสนบัสนุนการผลิตและมีการใหแ้รงจูงใจแก่ผูผ้ลิตและพฒันา
เทคโนโลยีเพือการศึกษาทงันี  โดยเปิดให้มีการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม  และมาตรา    ยงั
ไดก้ล่าวอีกว่าผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันามีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพือการศึกษาใน
โอกาสแรกทีทาํได ้ เพือให้มีความรู้  และทกัษะเพียงพอทีจะใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต  (  กระทรวงศึกษาธิการ   :37  )   
 หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  พ.ศ.    ไดมุ่้งเนน้ใหมี้การจดัการศึกษาทางดา้นความรู้  
ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม   กระบวนการเรียนและความรับผดิชอบต่อสังคม  เพือพฒันาคน
ให้มีความสมดุล  และเติมเต็มศกัยภาพให้ความสําคญัต่อความรู้เกียวกบัตนเอง  (  กรมวิชาการ  

  :    )  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึง
ของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  พ.ศ.    ไดแ้บ่งออกเป็น    สาระคือ   สาระที   ศาสนา  
ศิลธรรม  จริยธรรม    สาระที   หน้าทีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวิต  สาระที  
เศรษฐศาสตร์  สาระที   ประวติัศาสตร์  และสาระที   ภูมิศาสตร์  ซึงตอ้งจดัการเรียนรู้ของตนเอง  
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พฒันาและขยายความคิดของตนเองจากความรู้ทีไดเ้รียน  จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมีความหมาย  มี
การบูรณาการ  เนน้การพฒันาค่านิยม  จริยธรรม  การปฏิบติัและจดักิจกรรมทีทา้ทาย        โดยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา   ศาสนา   และวฒันธรรม  ระดบัช่วงชนัที    (  มธัยมศึกษาปีที   –  )  
ระบุไว้ชัดเจนว่าการเรียนรู้ในช่วงชันที   มุ่งให้ผู ้เ รียนมีทักษะทีจําเป็นต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ในประเด็นปัญหาทีหลากหลายมุมมองทีเกิดขึนในสังคม  โดยเรียนรู้เรืองราวความ
เป็นไปในโลก  จากการศึกษาประเทศของตนเอง เปรียบเทียบกับการศึกษาความเป็นไปของ
ประเทศต่าง  ๆ  ในซีกโลกตะวนัออก  และซีกโลกตะวนัตก  (กรมวิชาการ    :    )   
 จากการทีไดศึ้กษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมในช่วง
ระยะเวลา    ปี  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาดอนคลงั อ.
ดาํเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  ตงัแต่ปีการศึกษา  8 จนถึงปีการศึกษา      พบว่า  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนดงันี  ปีการศึกษา  2548  ร้อยละ 63  ปีการศึกษา  2549  ร้อยละ  59  และปี
การศึกษา  2550  ร้อยละ   68  ซึงไม่เป็นไปตามเกณฑที์ครูผูส้อนกาํหนดไว ้ คือ  ร้อยละ 75    และ
จากการศึกษาพบว่าสาระการเรียนรู้ทีนักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํกว่าสาระอืน ๆ  คือ  
สาระภูมิศาสตร์  ซึงสาระภูมิศาสตร์นีเป็นสาระทีสาํคญัสาระหนึงของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  เพราะเป็นสาระหลกัทีเป็นความคิดรวบยอดทีเกียวขอ้งกบัศาสตร์ต่าง ๆ    
หลายศาสตร์  ไดแ้ก่  ภูมิศาสตร์  สิงแวดลอ้มศึกษา  ประวติัศาสตร์  มนุษยวิทยา  ทีมุ่งให้มีความ
เขา้ใจลกัษณะของทวีปเอเชียทางกายภาพตระหนกัความสัมพนัธ์ของสรรพสิงทีปรากฏในระวางที  
ซึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  การใช้แผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหาข้อมูลภูมิสารสนเทศ  อันจะนําไปสู่การใช้และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
นอกจากนันยงัต้องเข้าใจถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรมและมีจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม  เพือการ
พฒันาอยา่งยงัยืน (กรมวิชาการ,    :  6  )  ซึงจากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนวิชาสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม      ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั  อาํเภอดาํเนินสะดวก  
จงัหวดัราชบุรี   ไดข้อ้สรุปถึงสาเหตุทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํกว่าเกณฑ ์เนืองจาก  ครูทีสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมมีจาํนวนน้อย  ครูยงัใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย  
เนือหาในรายวิชาค่อนขา้งมาก  ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาํสือการเรียนการสอน  
นกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งช่วยผูป้กครองหารายได ้
 ดังนันผูว้ิจัยจึงได้ศึกษาเทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบต่าง  ๆ  เพือนํามาแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว  และผูว้ิจยัเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบอย่าง
หนึงทีได้มีการพฒันาขึนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน  
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เพราะวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    (Computer  Assisted  Instruction)  เป็นกระบวนการเรียน
การสอน โดยใชสื้อคอมพิวเตอร์ ในการนาํเสนอเนือหาเรืองราวต่างๆ มีลกัษณะเป็นการเรียน
โดยตรง และเป็นการเรียน แบบมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) คือสามารถ โตต้อบระหว่างผูเ้รียนกบั
คอมพิวเตอร์ได ้เช่นเดียวกบัการสอนระหว่างครูกบันกัเรียนทีอยูใ่นหอ้งตามปกติ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีหลายประเภทตามวตัถุประสงคที์จะให้นกัเรียนไดเ้รียน กล่าวคือ ประเภทติวเตอร์ ประเภท
แบบฝึกหัด ประเภทการจาํลอง ประเภทเกม  ประเภทแบบทดสอบซึงในแต่ละประเภทก็มี
จุดมุ่งหมายในการใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนโดยใชว้ิธีการทีแตกต่างกนัไป ขอ้ดีของการใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยสอนคือช่วยลดความแตกต่างระหว่างผูเ้รียน เช่นผูที้มีผลการเรียนตาํ ก็สามารถชดเชยโดยการ
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้ และสําหรับผูมี้ผลการเรียนสูงก็สามารถเรียนเสริม
บทเรียนหรือเรียนล่วงหนา้ก่อนทีผูส้อนจะทาํการสอนก็ได ้ ซึงสอดคลอ้งกบั  ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์
(2521 : 108)  ทีวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เป็นบทเรียนทีนาํเสนอเนือหาทีละนอ้ยตามลาํดบั 
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนดว้ยการตอบคาํถามหรือปฏิบติักิจกรรมอืน ๆ มีการเฉลยผลการปฏิบติั
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ โดยผูเ้รียนจะใชเ้วลาในการเรียนตามความสนใจและความสามารถของตน    
นอกจากนนั   กิดานนัท ์ มลิทอง    ( 2540 : 240 – 241 ) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ไวด้งันี  1) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 2) ดึงดูดความสนใจ โดยใชเ้ทคนิค
การนาํเสนอดว้ยกราฟิก ภาพเคลือนไหว แสง สี เสียง สวยงามและเหมือนจริง 3) ช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ และสามารถเขา้ใจเนือหาไดเ้ร็ว ดว้ยวิธีทีง่ายๆ 4) ผูเ้รียนมีการโตต้อบ ปฏิสัมพนัธ์กบั
คอมพิวเตอร์ และบทเรียนฯ มีโอกาสเลือก ตดัสินใจ และไดรั้บการเสริมแรงจากการไดรั้บขอ้มูล
ยอ้นกลบัทนัที  5) ช่วยใหผู้เ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง เพราะมีโอกาสปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเอง ซึงจะเรียนรู้ไดจ้ากขนัตอนทีง่ายไปหายากตามลาํดบั  6) ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามความ
สนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรียนมีความยืดหยุ่น สามารถเรียนซาํไดต้ามทีตอ้งการ       
7) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อคนเอง ตอ้งควบคุมการเรียนดว้ยตนเอง มีการแกปั้ญหา 
และฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล  8) สร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้รียน เกิดทศันคติทีดีต่อการเรียน  9) ให้ครูมี
เวลามากขึนทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนในการเสริมความรู้ หรือช่วยผูเ้รียนคนอืนทีเรียนก่อน           10)  
ประหยดัเวลา และงบประมาณในการจดัการเรียนการสอน  โดยลดความจาํเป็นทีจะตอ้งใชค้รูทีมี
ประสบการณ์สูง หรือเครืองมือราคาแพง เครืองมืออนัตราย  11)  ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียนในเมือง และชนบท เพราะสามารถส่งบทเรียนฯ ไปยงัโรงเรียนชนบทใหเ้รียนรู้ไดด้ว้ยและ
เชือว่าน่าจะช่วยให้ไดบ้ทเรียนทีมีประสิทธิภาพสามารถส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   
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 จากความสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าว  หากบทเรียนได้รับการ
ออกแบบและพฒันา  ตามหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้อย่างถูกตอ้ง  และเป็นระบบโดยอาศยัศกัยภาพ
ของคอมพิวเตอร์ทีมีเหนือสืออืน ๆ  ช่วยใชส้ามารถนาํเสนอบทเรียนไดอ้ยา่งน่าสนใจ  และมีความ
เป็นรูปธรรมสูง  มีความสมจริงในสถานการณ์ทีใกลเ้คียงกบัของจริงมากทีสุด  ช่วยให้นกัเรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนอยา่งต่อเนืองมีความพอใจทีจะเรียน  ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของการเรียน
แบบรายบุคคล  (    IndividualIzed  Instruction  )  อนัเป็นการเรียนการสอนทีเนน้การสนองตอบต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และช่วยแกปั้ญหาของการจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ไม่สามารถ
สนองตอบความตอ้งการของนกัเรียนทีมีความแตกต่างกนัได ้ ซึงเป็นปัญหาสาํคญัของการเรียนการ
สอนอยา่งเป็นอยูใ่นปัจจุบนั    (  พีระพงศ ์ เทพรังสฤษฏิ    :  2  )   ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั  
ฐิติพร  เกินสม  (    :  บทคดัยอ่  )  พบว่านกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยสูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ  และงานวิจัยของ        
ณัฐภทัร  เอียมประชา  (    :  บทคดัยอ่  )  พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  นอกจากนีแลว้ยงัมี
งานวิจยัของ  พระมหาสมคิด  อุททะวนั  (    :  86  )  ก็พบว่า  นกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึน  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก 
 จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะว่าประสิทธิภาพและคุณสมบติัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เป็นสือการเรียนการสอนทีสามารถช่วยพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนให้สูงขึนได ้และโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั  อ.ดาํเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  ไดมี้ความพร้อมในดา้นการเรียน
การสอน  โดยเฉพาะในเรืองของเครืองคอมพิวเตอร์ซึงทางโรงเรียนมีเครืองประมาณ 30 เครือง  
พร้อมทีจะให้นกัเรียนไดเ้ขา้ไปศึกษาคน้ควา้  และทาํกิจกรรม    นอกจากนีแลว้โรงเรียนยงัไดรั้บ
รางวลั    อาํเภอ   โรงเรียนในฝัน  ซึงเป็นสิงทีแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนนันไดมุ่้งเน้นในดา้น
การศึกษาเป็นหลกั   
 ทงันีผูว้ิจยัยงัไดน้าํแผนทีความคิด  ( Mind  Mapping )  มาใชใ้นขนัสรุปผลการเรียนรู้ในแต่
ละหน่วยของเรือง ทวีปเอเชีย  หลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซึงประโยชน์ของ
แผนทีความคิดกบัการจดัการเรียนรู้มีอยูห่ลายประการ  ทงัในดา้นการจดัเตรียมการสอนและการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  โดยในดา้นการเตรียมการสอนโดยใชแ้ผนทีความคิดจะเร็วกว่าการจดเป็น
บรรทดัหรือจดเป็นแถว  ทงัยงัช่วยให้นักเรียนและครูเห็นภาพรวมของเรืองราวทีกาํลงัเรียนอยู่
ตลอดเวลา  และในดา้นการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนทีความคิดสามารถนาํไปใชไ้ดก้บักิจกรรมการ
เรียนรู้ทงั 3 ขนั  คือ  ขนันาํเขา้สู่บทเรียนโดยใชท้บทวนความรู้เดิมของนักเรียน  ว่านักเรียนมี
พืนฐานอยา่งไร  ขนัการเรียนรู้เป็นการวดัความรู้ขณะทีเรียน  และขนัสรุปบทเรียน  ครูจะทราบได้
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ทนัทีว่านกัเรียนมีความรู้มากนอ้ยเพียงใดทงัยงัเห็นจุดอ่อนจุดแขง็ของนกัเรียนแต่ละคนว่านกัเรียน
เขา้ใจถูกหรือผิดในเรืองใด  เพือทีจะนําไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเขา้ใจทีถูกตอ้ง      ซึง
สอดคลอ้งกบั สมศกัดิ  สินธุระเวชญ ์ ( 2542 : 1 )  กล่าวถึงแผนทีความคิด( Mind  Mapping )  ว่า 
แผนทีความคิดช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการเรียนรู้เกียวกบัการจดักลุ่มเนือหา  หรือความคิดรวบยอด  
การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  แผนทีความคิดมีคุณค่าอยา่งยงิต่อการเรียนรู้  และแผนที
ความคิดใชไ้ดก้บัผูเ้รียนทุกระดบัและทุกวิชา  และสุวิทย ์ มูลคาํ  ( 2543 : 89 ) ไดก้ล่าวถึงแผนที
ความคิด( Mind  Mapping )  ว่า  เป็นการจดักลุ่มความคิดรวบยอดเพือเห็นความสัมพนัธ์ของ
ความคิดระหว่างความคิดหลกัและความคิดรองลงไป  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ลออ  อาง
นานนท ์ ( 2542 : บทคดัยอ่ )  พบว่า  นกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์กบั
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ  มีผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรืองสิงแวดลอ้มทางสังคมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  0.05  และนกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์มี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน  และงานวิจยัของชุลีพร  ฤทธิเดช  ( 2547 : บทคดัย่อ )  พบว่า  
ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ชนิดของคาํในภาษาไทย  ของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนที
ความคิดสูงกว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้โดยไม่ใชแ้ผนทีความคิด  อยา่ง
มีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05  
 นอกจากนีแผนทีความคิดยงัมีความสาํคญั คือ แผนทีความคิดสามารถสรุปขอ้มูลความรู้ทาํ
ใหผู้เ้รียนพฒันาความคิดในระดบัสูง  ใชใ้นการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  เปรียบเทียบ  ฝึกให้
ผูเ้รียนคิด  ปฏิบติัดว้ยตนเองการทาํดว้ยตนเองจะทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเนือหา  นนั ๆ จดจาํ
ได ้ เป็นความจาํถาวร  เพราะผา่นการคิดอยา่งเป็นระบบ  แลว้บนัทึกไวเ้ป็นแผนทีความคิดทาํใหจ้าํ
ภาพไดติ้ดตาติดใจ  และช่วยให้ผูเ้รียนเป็นคนช่างสังเกต  สามารถสรุปประเด็นความสาํคญั ๆ ได้
และไดน้าํแผนทีความคิดมาใชก้ารสรุปบทเรียนหลงัจากทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แลว้  และดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีป
เอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิดสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2   เป็นแนวทางในการ
พฒันาการจดักิจกรรมทางการเรียนการสอน  โดยใช้นวตักรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพือให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนสูงขึน  เกิดประสบการณ์  และรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีผูก้าํหนดขนัตอนต่าง ๆไวห้ลายรูปแบบซึงมี
กระบวนการคลา้ยคลึงกนั  โดยมีนกัวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ไวคื้อ    อเลสซีและทรอลลิป ( Alessi and Trollip 1985 : 274 – 278 ) ไดเ้สนอขนัตอน
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การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ไวด้งันี  (1) กาํหนดจุดมุ่งหมาย   (2) การรวบรวมทรัพยากร   (3) 
การสร้างความคิดเกียวกับบทเรียน   (4) การจดัระบบความคิดเกียวกับบทเรียน   (5) การผลิต
บทเรียนบนกระดาษ   (6) การเขียนผงังาน   (7) การเขียนโปรแกรม   (8) การประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของบทเรียน    
 สไตน์เบิร์ก (E. R. Stcinberg. 1991 : 68 – 72 ) ไดก้ล่าวถึงการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  วา่มีองคป์ระกอบหลกัสองประการ คือ  
 (1) การวางแผน เพือให้การออกแบบบทเรียนตรงตามเป้าประสงค ์ทงัการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 (2) การดาํเนินการ แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 
  2.1 การเรียนรู้ระบบ  โดยเนน้ถึงระบบพฒันาการเรียนการสอน ซึงมีขนัตอนดงันี 
การกาํหนดเป้าหมาย การกาํหนดวตัถุประสงค์ การทดสอบ การวิเคราะห์งาน การใช้ภูมิรู้ของ
นกัเรียน การเลือกสือ การพฒันาวสัดุอุปกรณ์การสอน การประเมินผล  
  2.2 การเรียนรู้เชิงวิวฒันาการ  เรียนรู้เพือทราบถึงผลการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึน 
เพือให้เกิดความมนัใจในการตดัสินทางเลือก การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพือวิเคราะห์
ความสามารถของนกัเรียน   ทาํนองเดียวกนั ถนอมพร  เลาหจรัสแสง ( 2541 : 15 – 20 ) ไดเ้สนอ
ขนัตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวด้งันี   (1) การเตรียม   (2) การออกแบบบทเรียน   
(3) การเขียนแผนผงั   (4) การสร้างบทเรียนดาํเนินเรือง   (5) การสร้างและเขียนโปรแกรม   (6) การ
ผลิตเอกสารประกอบการเรียน   (7) การประเมินและแกไ้ขบทเรียน      นอกจากนนั  วุฒิชยั  
ประสานสอย  (  : 28 – 31 )  ไดเ้สนอ  ขนัตอนพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวด้งันี  
( ) วตัถุประสงคท์วัไป  ( )  รายละเอียดของเนือหา  ( )  วิเคราะห์เนือหา  ( )  วตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม  ( )  กลยุทธ์ทางการสอนและนํา เสนอ  ( )  ออกแบบและลงมือสร้างบทเรียน  ( )  
นาํเสนอต่อผูเ้รียน  ( )  การวดัและประเมินผล    กรมการศึกษานอกโรงเรียน (  :  )ไดเ้สนอ 
ขนัตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไวด้งันี  ( ) การวิเคราะห์  ( ) การออกแบบ  ( ) 
การพฒันา  ( ) การประเมิน  และนอกจากนีนายชาตรี  ต่างสมปอง  ( 2547 : 16 – 17 ) ไดศึ้กษาเรือง
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  เรืองฆราวาสธรรม 4 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  ไดเ้สนอขนัตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงันี 
ขนัที 1 การศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการ  ขนัที 2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ขนัที 3 การทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ขนัที 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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 ในการวิจยัในครังนี  ผูว้ิจัยได้นําแนวทางการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมา
สังเคราะห์เพือนาํมาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนที
ความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ไดด้งันี   
 1.  การศึกษาข้อมูลพนืฐาน  
   1.1  ศึกษาเนือหาหลกัสูตร วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เพือกาํหนด
เนือหาทีเหมาะสมต่อการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด  สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  และกาํหนดจุดประสงค ์ ลาํดบัเนือหา 
กาํหนดวิธีสอนและการวดัประเมินผล  โดยใชห้ลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544  
หนงัสือเรียนวิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  คู่มือและแผนการสอน   
  1.2  ขอความเห็นและขอ้เสนอแนะดว้ยแบบสัมภาษณ์ดา้นเนือหาจากผูเ้ชียวชาญ
ดา้นเนือหา  3  ท่าน    และดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํนวน 3 ท่าน  เพือมากาํหนดเนือหา 
  1.3  ศึกษาขนัตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จากเอกสารการ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมสร้างสือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 2.  การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
  2.1 วางแผนพฒันา โดยกาํหนดจุดประสงค ์
  2.2 วางเคา้โครงเรืองของเนือหาวิชา โดยจดัลาํดบัก่อนหลงั นาํไปให้ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นเนือหาตรวจสอบความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  2.3  เขียนผงังานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แสดงการดาํเนินของบทเรียน
ซึงวางโครงเรืองตามเนือหาของบทเรียน แลว้เขียนบทภาพแผนผงั เพือใหเ้ห็นภาพของการนาํเสนอ
ทีชดัเจน 
  2.4  สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยทําการสร้างตามบทดําเนินเรืองแล้วให้
ผูเ้ชียวชาญดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข 
  2.5  หาประสิทธิภาพของบทเรียนรายบุคคล  โดยทดสอบใชก้บันกัเรียนจาํนวน 3 
คน ทดลองเป็นรายบุคคล เพือตรวจสํานวนภาษาและลาํดับของเนือหาให้เหมาะสม แลว้นํามา
ปรับปรุงแกไ้ขเกียวกบัสาํนวนภาษาและลาํดบัของเนือหา 
  2.6  หาประสิทธิภาพของบทเรียนกลุ่มย่อย  โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ทีได้
ปรับปรุงแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนจาํนวน 9 คน ทดลองเป็นกลุ่มยอ่ย เพือตรวจสอบระยะเวลา
ทีใชใ้นการเรียนทีเหมาะสม และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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  2.7  หาประสิทธิภาพของบทเรียนกลุ่มภาคสนาม  โดยนาํคอมพิวเตอร์ทีปรับปรุง
แลว้ ไปใชท้ดลองใชก้บันกัเรียนจาํนวน  30  คน  เพือตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3.  การทดลองใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
  นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ทีปรับปรุงแลว้ ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจริงจาํนวน  
26 คน เพือตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4.  การประเมินและปรับปรุงบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
  4.1  ประเมินผลการเรียนรู้  เรืองทวีปเอเชียโดยใชแ้บบทดสอบแบบปรนยั   
  4.2  ประเมินผลงานของนักเรียน   เรืองทวีปเอเชียทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนที
ความคิด  ( Mind  Mapping )    
  .   ประเมินความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 จากการสังเคราะห์งานวิจยัดงักล่าว  เพือนาํมาพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง
ทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  กาํหนดเป็น
กรอบแนวคิดการวิจยั  ดงัแผนภูมิที  ดงันี 
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แผนภูมิที  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

-  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 
สือประเภทคอมพิวเตอร์เชิงโตต้อบ 
ทีผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีการออกแบบ
ของกา เย่ (Gagne อ้าง ถึงใน   อา รี  
พนัธ์มณี  38 : 98)  คือ การเร้า
ความสนใจ   บอกวัต ถุประสงค ์ 
ทบทวนความรู้เดิม  การเสนอเนือหา
ใหม่  ชีแนวทางการเรียนรู้  กระตุน้ 
ใ ห้ ข้ อ มู ล ย ้ อ น ก ลั บ   ท ด ส อ บ  
นําไปใช้โดยการนําเนือหาบทเรียน
มาจดัเรียงลาํดบัอยา่งต่อเนือง  พร้อม
ด้วย ชุดคําถาม   คําตอบ     และ
สามารถตอบสนอง กิ จกรรม  ที
ปรากฏบนจอภาพ  แป้นพิมพ ์ เมาส์   
และใช้แผนทีความคิดสรุปบทเรียน
ในแต่ละหน่วย 

- ผลการเรียนรู้เรืองทวีปเอเชีย 

- ความสามารถในการสรุปบทเรียน
ดว้ยแผนทีความคิด 

- ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนที
ความคิดสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80  
 2.  เพือเปรียบผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชีย ก่อน  และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2   
 3.  เพือศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีปเอเชีย สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
 4.  เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีป
เอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด   
 
คาํถามการวิจัย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ8์0 / 80  หรือไม่ 
 2.  ผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชีย  ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3.  ความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด    เรืองทวีปเอเชีย สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2  อยูใ่นระดบัใด 
 4.  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย ทีสรุป
บทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  อยูใ่นระดบัใด   
 
สมมติฐานการวจิัย  
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 
 2.  ผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชีย  ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3.  ความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด    เรืองทวีปเอเชีย สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2  อยูใ่นระดบัดี 
 4.  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย ทีสรุป
บทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  อยูใ่นระดบัดี 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากรในการศึกษาวิจยัครังนี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั    ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา  2553  จาํนวน 2 
หอ้งเรียน  มีนกัเรียนทงัหมด 51 คน 
  1.2  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1 ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั  อาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  ภาคเรียนที  2               
ปีการศึกษา  2553  จาํนวน 1 หอ้งเรียน  จาํนวน  26  คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย ( Simple 
Ramdom  Sampling )โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม   
 2.  ตวัแปรทีศึกษา 
ตวัแปรทีศึกษาสาํหรับการวิจยัครังนี ประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ 
  2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  ไดแ้ก่ การเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด                               
                           2.2  ตวัแปรตาม  (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
                                2.2.1  ผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชีย 
          2.2.2  ความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด   
   2.2.3  ความคิดเห็นทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 3.  เนือหา 
  เนือหาทีใชใ้นการศึกษาเป็นเนือหาเรืองทวีปเอเชีย  ในรายวิชาวิชาสังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม ( ส32101 )  ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  พ.ศ. 2544  ประกอบดว้ย
หน่วยการเรียนรู้ที 3 -8  ซึงมีเนือหาสาระ  คือ ทีตงั  ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศ  ลกัษณะ
ภูมิอากาศ   ทรัพยากรธรรมชาติ  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ  ลกัษณะทางดา้นสังคม   ลกัษณะทางดา้น
การเมืองการปกครอง 
 4.  ระยะเวลาทีใชใ้นการวิจยั 
  ระยะเวลาในการดาํเนินการทดลอง  จาํนวน 12  คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
โดยทาํการสอน เป็นเวลา  6  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2  คาบเรียน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือให้เกิดความเขา้ใจทีตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะของการวิจยัครังนีไว้
ดงันี 
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 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง  สือประเภทคอมพิวเตอร์เชิงโตต้อบแบบสาขา 
โดยการนําเนือหาบทเรียนมาจดัเรียงลาํดับอย่างต่อเนือง  พร้อมด้วยชุดคาํถาม  คาํตอบ    และ
สามารถตอบสนองกิจกรรม ทีปรากฏบนจอภาพ  แป้นพิมพ ์ เมาส์  โดยใชเ้นือหา  เรืองทวีปเอเชีย  
ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ซึงบทเรียนประกอบไปดว้ยขนันาํ  ขนัสอน  และขนัสรุป  
 . การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง  กระบวนการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซึงประกอบดว้ยขนัตอนดงัต่อไปนี 1. ศึกษาขอ้มูลพืนฐาน  2.  พฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3.  ทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และใชแ้ผนทีความคิด
ในขนัสรุปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  4.  ประเมินและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 3.  แผนทีความคิด ( Mind  Mapping )  หมายถึง  การนาํแผนภาพหรือเทคนิคกราฟิกที
แสดงออกทางด้านความคิด  เป็นวิธีการของกระบวนการคิดตามธรรมชาติอย่างต่อเนือง ซึง 
เชือมโยงความคิดรวบยอด และรายละเอียดทีสาํคญัเขา้ดว้ยกนัในรูปของแผนภูมิสะดวกต่อความ
เขา้ใจจดจาํ  เป็นแผนทีรูปแมงมุม  และแผนทีรูป web    ซึงผูว้ิจยันาํมาใชใ้นขนัสรุปบทเรียนในแต่
ละหน่วยของเรืองทวีปเอเชีย 
 4. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง  คุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ทีไดป้ระเมินตามเกณฑที์กาํหนด  /  ซึงหมายความ ดงันี 
  80 ตัวแรก   หมายถึง  ร้อยละ  ของคะแนนเฉลียทีนักเรียนทาํได้จาก
แบบทดสอบระหวา่งการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    ตวัหลงั      หมายถึง     ร้อยละ  80  ของคะแนนเฉลียทีนกัเรียนทาํแบบทดสอบ
หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 5.  ผลการเรียนรู้  หมายถึง คะแนนทีไดจ้ากการทดสอบวดัผลการเรียนรู้  และผลงานแผนที
ความคิดของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   จากการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง
ทวีปเอเชียโดยวดัจากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  ทีผูว้ิจยัสร้างขึน 
 6. ความสามารถในสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  หมายถึง  ทกัษะในการเลือกใช้
รูปแบบแผนทีความคิดทีเหมาะสมกับเนือหาทีตอ้งการนําเสนอ  และเขียนแผนทีความคิดตาม
รูปแบบทีเลือกไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น  เพือนาํมาใชใ้นการสรุปบทเรียน โดยใชแ้บบประเมินแผน
ทีความคิด   
 7.  ความคิดเห็น   หมายถึง  การแสดงออกถึงการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2  ทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองทวีปเอเชีย    ในดา้นการออกแบบ
บทเรียน  ด้านเนือหาบทเรียน และด้านความพึงพอใจในการเรียน  หลงัจากเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น 
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 8.  นักเรียน หมายถึง  ผูที้กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั  อ.ดาํเนินสะดวก  จ.ราชบุรี   ภาคเรียนที 2   ปีการศึกษา 2553 
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บทที 
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง

การวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  ดงันี 
  . หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  พทุธศกัราช    กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   
  . หลกัสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
  3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  4.  แผนทีความคิด 
  5.  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
   5.    งานวิจยัในประเทศ 
   5.    งานวิจยัต่างประเทศ 

หลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานพุทธศักราช     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานพทุธศกัราช 2544 ยดึหลกัความมีเอกภาพดา้นนโยบายและมี
ความหลากหลายในการปฏิบติั กล่าวคือ เป็นหลกัสูตรแกนกลางทีมีโครงสร้างหลกัสูตรยืดหยุ่น 
กําหนดจุดหมายการจัดการศึกษามุ่งเน้นความสําคัญทังด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และความรับผดิชอบต่อสังคม เพือพฒันาคนใหมี้ความสมดุล โดยยึด
หลกัผูเ้รียนสาํคญัทีสุด ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 
หลกัการ  ( กรมวิชาการ  2544 : 6  - 8 ) 
 เพือให้การจดัการศึกษาขนัพืนฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจดัการศึกษาของประเทศ  
จึงกาํหนดหลกัการของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  ไวด้งันี 
 .  เป็นการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ  มุ่งเนน้ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็น
สากล 
 2.  เป็นการศึกษาเพือปวงชน  ทีประชาชนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค  และเท่า
เทียมกนั  โดยสงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
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 3.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต  โดยถือว่า
ผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด  สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 
 4.  เป็นหลกัสูตรทีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทงัดา้นสาระ  เวลา  และการจดัการเรียนรู้ 
 5.  เป็นหลกัสูตรทีจดัการศึกษาไดทุ้กรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรู้  และประสบการณ์ 
จุดมุ่งหมาย 
 หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  มุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์  เป็นคนดี  มี
ปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงกาํหนด
จุดหมายซึงถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัต่อไปนี 
 .  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเองปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาทีตนนบัถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์
 .  มีความคิดสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการเขียน  และรักการคน้ควา้ 
 .  มีความรู้อนัเป็นสากล  รู้เท่าทนัการเปลียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการ  
มีทกัษะและศกัยภาพในการจดัการ  การสือสารและการใช้เทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  วิ ธีการ
ทาํงานไดเ้หมาะสมกบัสถานการ 
 .  มีทกัษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ทกัษะการคิด  การ
สร้างปัญหา  และทกัษะในการดาํเนินชีวิต 
 .  รักการออกกาํลงักาย  ดูแลตนเองใหมี้สุขภาพและบุคลิกภาพทีดี 
 .  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคมีค่านิยมเป็นผูผ้ลิตมากกวา่เป็นผูบ้ริโภค 
 .  เขา้ใจในประวติัศาสตร์ของชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดียดึมนัในวิถี
ชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นปะมุข 
 .  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษภ์าษาไทย  ศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย  
ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาสิงแวดลอ้ม 
 .  รักประเทศชาติและทอ้งถิน  มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามใหส้งัคม 
โครงสร้าง 
 เพือให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ  จุดหมาย  และมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนด
ไวใ้ห้สถานศึกษาและผูที้เกียวขอ้งมีแนวปฏิบติัในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  จึงได้มีการ
กาํหนดโครงสร้างของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานดงันี 

.  ระดบัช่วงชนั  กาํหนดหลกัสูตรเป็น    ช่วงชนั  ตามระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  ดงันี 
ช่วงชนัที   ชนัประถมศึกษาปีที   -  
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ช่วงชนัที   ชนัประถมศึกษาปีที   -  
ช่วงชนัที   ชนัมธัยมศึกษาปีที     -  
ช่วงชนัที   ชนัมธัยมศึกษาปีที     -  

.  สาระการเรียนรู้  กาํหนดสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  ซึงประกอบดว้ย  องคค์วามรู้  
ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลกัษณะหรือค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียนเป็น กลุ่ม  
ดงันี    ) ภาษาไทย   ) คณิตศาสตร์   ) วิทยาศาสตร์   ) สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม      

) สุขศึกษาปละพลศึกษา   ) ศิลปะ   ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ   ) ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ทงั    กลุ่มนีเป็นพืนฐานสาํคญัทีผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรู้  โดยอาจจดัเป็น    กลุ่ม  
คือ  กลุ่มแรก  ประกอบดว้ย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วฒันธรรม  เป็นสาระการเรียนรู้ทีสถานศึกษาตอ้งใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียน  การจดัการเรียนรู้
เพือสร้างพืนฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤติของชาติ   กลุ่มทีสอง  
ประกอบดว้ย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี และภาษาต่างประเทศ
เป็นสาระการเรียนรู้ทีเสริมสร้างพืนฐานความเป็นมนุษย ์ และสร้างศกัยภาพในการคิดและการ
ทาํงานอย่างสร้างสรรค ์ กลุ่มภาษาต่างประเทศ  กาํหนดให้เรียน  ภาษาองักฤษทุกช่วงชนั  ส่วน
ภาษา  ต่างประเทศอืนๆ  สามารถเลือกจดัการเรียนรู้ไดต้ามความเหมาะสม   

3.  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ  คือ 
 3.1  กิจกรรมแนะแนว  เป็นการส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้

เหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 3.2  กิจกรรมนกัเรียน  เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติั  โดยเนน้การทาํงานเป็น

กลุ่ม 
 4.  มาตรฐานการเรียนรู้  ซึงกาํหนดเป็น 2 ลกัษณะ  คือ 
  4.1  มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขนัพืนฐาน 
  4.2  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชนั 
 5.  เวลาเรียน 
  ช่วงชนัที 1 เวลาเรียนปีละ  800- 1000 ชวัโมง  หรือ  เฉลียวนัละ 4 – 5 ชวัโมง 
  ช่วงชนัที 2 เวลาเรียนปีละ  800- 1,000 ชวัโมง  หรือ  เฉลียวนัละ 4 – 5 ชวัโมง 
  ช่วงชนัที 3 เวลาเรียนปีละ  1,000- 1,200 ชวัโมง  หรือ  เฉลียวนัละ 5 – 6 ชวัโมง 
  ช่วงชนัที 4 เวลาเรียนปีละไม่นอ้ยกวา่  1,200 ชวัโมง  หรือ  เฉลียวนัละไม่นอ้ยกว่า 
6 ชวัโมง 
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โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน 
 

ตารางที   โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน 

ช่วงชัน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ช่วงชันที ๑ 
( ป.๑-๓ ) 

ช่วงชันที ๒ 
( ป.๔-๖ ) 

ช่วงชันที ๓ 
( ม.๑-๓ ) 

ช่วงชันที ๔ 
( ม.๔-๖ ) 

การศึกษาภาคบังคบั  
การศึกษาขนัพนืฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ภาษาต่างประเทศ 
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ▲ ▲ ▲ ▲ 
เวลาเรียน ประมาณปีละ 

๘๐๐-๑,๐๐๐ชม. 
ประมาณปีละ 
๘๐๐-๑,๐๐๐ชม. 

ประมาณปีละ 
๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ชม. 

ไม่น้อยกว่าปีละ 
๑,๒๐๐ชม. 

 
หมายเหตุ 

●  สาระการเรียนรู้ทีสถานศึกษาตอ้งใชเ้ป็นหลกัเพือสร้างพนืฐานการคิดการเรียนรู้และ
การแกปั้ญหา 

■  สาระการเรียนรู้ทีเสริมสร้างความเป็นมนุษย ์ และศกัยภาพพืนฐานในการคิด  และการ
ทาํงาน 

▲  กิจกรรมทีเสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม  และการพฒันาตน
ตามศกัยภาพ 

ทงันี  สถานศึกษาอาจจดัเวลาเรียนและกลุ่มสาระต่าง ๆ  ไดต้ามสภาพกลุ่มเป้าหมายสาํหรับ
การศึกษานอกระบบ  สามารถจดัเวลาเรียนและช่วงชนัไดต้ามระดบัสถานศึกษา 
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การจัดหลกัสูตร 
 สถานศึกษาตอ้งจดัสาระการเรียนรู้ให้ครบทงั    กลุ่มในทุกช่วงชัน  ให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติการเรียนรู้และระดับพัฒนาการของผู ้เ รียนโดยในช่วงการศึกษาภาคบังคับคือ  
ประถมศึกษาปีที    ถึงมธัยมศึกษาปีที   จดัหลกัสูตรเป็นรายปี  และชันมธัยมศึกษาปีที  -   
จดัเป็นหน่วยกิจ  ในทีนีจะยกมาเฉพาะการจดัหลกัสูตรในช่วงชนัที    ชนัมธัยมศึกษาปีที  -   
ดงันี 
 ช่วงชนัที    ชนัมธัยมศึกษาปีที  -   เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบั  มุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนสํารวจความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของตนเอง  และพฒันา  บุคลิกภาพส่วนตน  
พฒันาความสามารถ  ทกัษะพืนฐานดา้นการเรียนรู้  และทกัษะใน  การดาํเนินชีวิต  ให้มีความ
สมดุลทงัดา้นความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถ
เสริมสร้างสุขภาพส่วนตนและชุมชน  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  ตลอดจนใชเ้ป็นพืนฐานใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ   
การจัดเวลาเรียน 
 ใหส้ถานศึกษาจดัเวลาเรียนใหย้ดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมในแต่ละชนัปี  ทงัการจดัเวลา
เรียน  ในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม  และรายวิชาทีสถานศึกษาจดัทาํเพิมเติม  รวมทงัตอ้งจดัให้มีเวลา
สําหรับกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม  ในทีนีจะยกมาเฉพาะช่วงชนัที 3  
ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 – 3 
 ช่วงชนัที 3 ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 – 3 ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายปีมีเวลาเรียนประมาณวนัละ  
5-6 ชวัโมง  การกาํหนดเวลาเรียน  สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทงั 8 กลุ่ม  ควรใหส้ัดส่วนใกลเ้คียง
กนั  แต่อย่างไรก็ตาม  กลุ่มภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ยงัคงมีความสาํคญั ควรจดั
เวลาเรียนใหม้ากกวา่กลุ่มอืน ๆ  สาํหรับผูเ้รียนทีมีความประสงคจ์ะศึกษาต่อและจดัรายวิชาชีพหรือ
โครงงานอาชีพสาํหรับผูเ้รียนทีมีความสามารถทีจะออกไปสู่โลกอาชีพ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
สาระท ี   ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส  .   :   เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนกัความสัมพนัธ์ของสรรพสิงที  
        ปรากฏในระหว่างทีซึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบธรรมชาติ  ใชแ้ผนทีและ
        เครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หาขอ้มูล  ภูมิสารสนเทศ  อนัจะนาํไปสู่การ
                    ใช ้ และการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน  ส  .   :  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสิงแวดลอ้มทางกายภาพ ทีก่อให้เกิดการ
           สร้างสรรคว์ฒันธรรมและมีจิตสาํนึก  อนุรักษท์รัพยากร  และสิงแวดลอ้ม 
       เพือการพฒันาทียงัยนื 
 

หลกัสูตรสถานศึกษา  สาระ  และมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั  จังหวดัราชุบรี
สภาพทวัไป 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก  ตงัอยู่
เลขที 188 หมู่ 2 ตาํบลดอนคลงั อาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  สังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8  มีจาํนวนนกัเรียนทงัสิน 233 คน  จาํนวนห้องเรียน 9 ห้องเรียน  
แบ่งเป็นมธัยมศึกษาตอนตน้ 6 หอ้งเรียน  มธัยมศึกษาตอนปลาย 3 หอ้งเรียน ( ขอ้มูล 10 มิถุนายน 
2553 )     
ความสําคญั
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีผูเ้รียนทุกคนใน
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอ้งเรียน ทงันีเพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้นีวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนั
บนโลกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การเชือมโยงทางเศรษฐกิจซึงมีความแตกต่าง
กนัอย่างหลากหลายการปรับตนเองให้เขา้กบับริบทสภาพแวดลอ้ม ทาํให้พลเมืองทีรับผิดชอบ มี
ความสามทารถทางสังคม มีความรู้ทกัษะ คุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม โดยให้ผูเ้รียนเกิดความ
เจริญงอกงามในแต่ละดา้น ดงันี
 .  ดา้นความรู้
      กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จะให้ความรู้แก่ผูเ้รียนในเนือหาสาระ
ความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์ จริยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ประชากรศึกษา และ
สิงแวดลอ้มศึกษา ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบัชนั โดยจดัการเรียนรู้ในลกัษณะบูรณา
การหรือสหวิทยาการ

.  ดา้นทกัษะการะบวนการ
      ในการเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมนัน  ผู ้เ รียนจะได้รับพัฒนาการ
กระบวนการต่าง ๆ จนเกิดทกัษะกระบวนการ ดงันี
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  ทกัษะการคิด เช่น การสรุปความคิด การแปลความ การวิเคราะห์หลกัการและการ
นาํไปใช้ความสามารถในการตงัคาํถามและการตงัสมมติฐานอย่างเป็นระบบ การรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูล การทดสอบสมมติฐานและการสรุปเป็นหลกัการ
  ทกัษะการแกปั้ญหา ตามกระบวนการทางสังคมศาสตร์ กระบวนการสืบสอบ เช่น
ความสามารถในการตงัคาํถามและการตงัสมมติฐานอย่างเป็นระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูล การทดสอบสมมติฐานและการสรุปเป็นหลกัการ
  ทกัษะการเรียนรู้ เช่น ความสามารถในการแสวงหาขอ้มูลความรู้โดยการอ่าน การ
ฟัง  และการสังเกต  ความสามารถในการสือสารโดยการพูด  การเขียน  และการนําเสนอ 
ความสามารถในการตีความ การสร้างแผนภูมิ แผนที ตารางเวลา และการจดบนัทึก รวมทงัการใช้
เทคโนโลยแีละสือสารสนเทศต่าง ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้
  ทกัษะกระบวนการกลุ่ม เช่น ความสามารถในการเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงาน
กลุ่ม มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายของการทาํงานกลุ่ม ปฏิบติัหน้าทีตามทีไดรั้บมอบหมาย
ด้วยความรับผิดชอบสร้างสรรค์ผลงาน ช่วยลดข้อขัดแยง้และแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 .  ดา้นเจตคติและค่านิยม
      กลุ่มสังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม  จะช่วยพัฒนาเจตคติและค่านิยมเ กียวกับ
ประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย ์เช่นรู้จกัตนเอง พึงตนเอง ซือสัตยสุ์จริต มีวินยั มีความกตญั ู 
รักเกียรติภูมิแห่งตน มีนิสัยในการเป็นผูผ้ลิตทีดี มีความพอดีในการบริโภคเห็นแก่คุณค่าในการ
ทาํงาน รู้จกัคิดวิเคราะห์ การทาํงานเป็นกลุ่ม เคารพสิทธิของผูอื้น เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ร่วมมีความผูกพนักับกลุ่ม รักท้องถิน รักประเทศชาติ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และพฒันา
ศิลปวฒันธรรมและสิงแวดลอ้ม ศรัทธาในหลกัของศาสนา และการปกครองของศาสนา และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข
 .  ดา้นการจดัการและปฏิบติั
      กิจกรรมการเรียนในกลุ่มสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
ในการทาํงานเป็นกลุ่ม สามารถนาํความรู้ ทกัษะ ค่านิยมและเจตคติทีไดรั้บการอบรมบ่มนิสัยมาใช้
ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียนได้
วสัิยทศัน์

.  เป็นศาสตร์บูรณาการทีมุ่งให้เยาวชนเป็นผูที้มีการศึกษาพร้อมทีจะเป็นผูน้าํ เป็นผูส่้วน
ร่วม และเป็นพลเมืองดีมีความรับผดิชอบ
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 .  บูรณาการสรรพความรู้ กระบวนการและปัจจยัต่าง ๆ เพือการเรียนรู้ตามเป้าหมายของ
ทอ้งถินและประเทศชาติการเรียนการสอนตอ้งใชข้อ้มูล ความรู้ทงัในระดบัทอ้งถินประเทศชาติ 
และระดบัโลกเชือมโยงเขา้ดว้ยกนั
 ..  ผูเ้รียนอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมสมยักบัเพือนและผูใ้หญ่สามารถแสดงจุดยนืค่านิยม
จริยธรรมของตนอยา่งเปิดเผยและจริงใจขณะเดียวกนัก็รับฟังเหตุผลของผูอื้นทีแตกต่างจากของตน
อยา่งตงัใจ 
 .  การเรียนการสอนเป็นบรรยากาศของการส่งเสริมความคิดชนัสูงในประเด็นหัวขอ้ที
ลึกซึงท้าทาย ผูส้อนปฏิบัติต่อผูเ้ รียน ทีจะให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างมี
ความหมาย ใหผู้เ้รียนไดรั้บการประเมินทีเนน้การนาํความรู้มาประยกุตใ์ชทุ้กรายวิชา 
 .  กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีการจดัเตรียมโครงงานทีสอดคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นจริงของสงัคมทีใหผู้เ้รียนไดน้าํสิงทีเรียนไปใชไ้ดจ้ริงในการดาํเนินชีวิต
พนัธกจิกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นพลเมืองดี มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบ ต่อตนเอง
และสงัคมตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข

.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนือง โดยการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็น สาํคญั

.  ส่งเสริมดา้นวฒันธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์
ทรัพยากร และ สิงแวดลอ้ม
จุดหมายหรือเป้าหมาย
 หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ จึงกาํหนด
จุดมุ่งหมายซึงถือวา่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์งัต่อไปนี

 .  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัในตนเองปฏิบติัตนตามหลกัทางพระพทุธศาสนา
หรือศาสนาทีตนนบัถือ มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์

.  มีความคิดสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการคน้ควา้

.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ และพฒันา สิงแวดลอ้ม

.  มีความรู้อนัเป็นสากล รู้เท่าทนัการเปลียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ทาง
วิทยาการและมีทกัษะและศกัยภาพในการจดัการ การสือสาร การใชเ้ทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทาํงานไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
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.  มีทกัษะและกระบวนการคิด การสร้างปัญญา และทกัษะในการดาํเนินชีวิต
ร่วมกบัผูอื้นในสงัคม

.  มีความรู้และความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ไทยภูมิในในความเป็นไทย เป็น
พลเมืองดี ยึดมนัในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยเ์ป็น
ประมุข
คุณภาพของผู้เรียนเมือจบช่วงชันท ี  ( จบชันมัธยมศึกษาปีท ี  )

.  ไดเ้รียนรู้และศึกษาเกียวกบัความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย 
เปรียบเทียบกบัภูมิภาคต่าง  ๆ ของโลก เพือพฒันาแนวคิดเรืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข

.  ไดเ้รียนรู้และพฒันาใหมี้ทกัษะทีจาํเป็นต่อการเป็นนกัคิดอยา่งมีวิจารณญาณ

.  ไดรั้บการพฒันาแนวคิดและขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ไดแ้ก่ เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้
ในด้านศาสนา คุณธรรม   จริยธรรม ค่านิยม ความเชือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 
การเมือง การปกครอง ประวติัศาสตร์  ภูมิศาสตร์ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์และสงัคมศาสตร์

.  ได้รับการพฒันาแนวคิด และวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนํามาใช้เป็น
ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิต และวางแผนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม
โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั 
อาํเภอดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี  ช่วงชันท ี  ( ชันมัธยมศึกษาปีที  –  ) 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
สาระการเรียนรู้พืนฐาน
 ส    สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   ชวัโมง / สปัดาห์
 ส    สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชวัโมง / สปัดาห์ 
 ส    สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชวัโมง / สปัดาห์ 
สาระการเรียนรู้เพมิเติม
 ส    พระพทุธศาสนา     ชวัโมง / สัปดาห์
 ส    พระพทุธศาสนา     ชวัโมง / สปัดาห์
 ส    พระพทุธศาสนา     ชวัโมง / สปัดาห์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



24 

ตารางที   โครงสร้างเวลาเรียน
สาระการเรียนรู้ จํานวน/ชัวโมง/ปี

ม. ม. ม.
สาระการเรียนรู้พนืฐาน
.  รหสัวิชา ส   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
.  รหสัวิชา ส   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
.  รหสัวิชา ส   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

-
-

-

-

-
-

รวม 
สาระการเรียนรู้เพมิเตมิ
.  รหสัวิชา ส   พระพทุธศาสนา 
.  รหสัวิชา ส   พระพทุธศาสนา
.  รหสัวิชา ส   พระพทุธศาสนา 

-
-

-

-

-
-

รวม

 ผูว้ิจยัไดน้าํเนือหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวฒันธรรม รหสัวิชา ส 32101  ใน
ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ซึงประกอบไปดว้ยสาระยอ่ย 5 สาระ  คือ สาระที 1 ศาสนา  ศีลธรรม
จริยธรรม  สาระที 2 หนา้ทีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวิตในสังคม  สาระที 3 เศรษฐศาสตร์  
สาระที 4 ประวติัศาสตร์  และสาระที 5 ภูมิศาสตร์  ซึงในการวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยัสาระที 5 
ภูมิศาสตร์
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สาระท ี  ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส .  เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ของสรรพสิง

ทีปรากฏในระหว่างที ซึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหา  ข้อมูล  ภูมิสารสนเทศ ซึงจะนํามาสู่การใช้และการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตารางที   สาระภูมิศาสตร์มาตรฐานที  .  

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ม .   ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงัและสาระการเรียนรู้รายปี

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั สาระการเรียนรู้

. วิเคราะห์
เปรียบเทียบ พนืที
ของโลกแต่ละ
แห่งทีต่างกนัใน
ลกัษณะทาง
กายภาพและ
ระบบการดาํเนิน
ชีวิตของมนุษย์

 

. ความแตกต่างกนั
ในลกัษณะทาง
กายภาพและระบบ
การดาํเนินชีวิตของ
มนุษยใ์นพืนทีโลก
แต่ละแห่ง กกกกกก
กกกกกกกกกกกก

. วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ลกัษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอ
เชียเนีย มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดีย กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก

.  วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระบบการดาํเนินชีวิตทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนีย มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดียกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก

 

. ลกัษณะทางกายภาพ
ดา้นภูมิดารา , ภูมิธรณี ,
ภูมิอากาศ , ภูมิประเทศ , 
ภูมิปฐพี , ภูมิอุทก , ภูมิ
พฤกษ ์ของมนุษย ์ในเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก 
มหาสมุทรอินเดียกกกกกก
กก
. ระบบการดาํเนินชีวิต
ของมนุษยใ์นทวีปเอชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก 
มหาสมุทรอินเดียในดา้น
ความเป็นมา , เชือชาติ , 
ภาษา , การแต่งกายความ
เป็นอยู่

                                              

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26 

ตารางที   (ต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ม .   ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงัและสาระการเรียนรู้รายปี 

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั สาระการเรียนรู้

.  รู้จกัใชแ้ละ
เห็นคุณค่าของ
แผนทีชนิดต่าง ๆ 
เครืองมือทาง
ภูมิศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สมยัใหม่และ
เชือมโยงไปสู่
ชีวิตประจาํวนั

. ใชเ้ครืองมือหา
ขอ้มูลในการแปล
ความหมายเชิง
ภูมิศาสตร์ 

.  การใชแ้ละคุณค่า
แผนทีชนิดต่าง ๆ 
เครืองมือทาง
ภูมิศาสตร์และ
เทคโนโลยสีมยัใหม่
เชือมโยงไปสู่
ชีวิตประจาํวนั 

. การใชเ้ครืองมือ
หาขอ้มูลในการแปล
ความหมายเชิง
ภูมิศาสตร์ 

. รู้จกัใชแ้ละเห็นคุณค่า
ของ
    - แผนทีทวีปเอเชีย
    - โอเชียเนีย
    -  ออสเตรเลีย
    - มหาสมุทรแปซิฟิก
    - มหาสมุทรอินเดีย
และใชเ้ครืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ไดแ้ก่ ภาพถ่าย
ดาวเทียม แผนทีเฉพาะ
ลูกโลก ขอ้มูลเวบ็ไซดแ์ละ
เชือมโยงไปสู่
ชีวิตประจาํวนัในการหา
ขอ้มูล
. ใชเ้ครืองมือหาขอ้มูลใน
การแปลความหมายเชิง
ภูมิศาสตร์ของ
    - แผนทีทวีปเอเชีย
    - โอเชียเนีย
    - ออสเตรเลีย
    - มหาสมุทรแปซิฟิก
    - มหาสมุทรอินเดีย

 

. การใชแ้ละคุณค่าของ
แผน
    - แผนทีทวีปเอเชีย
    - โอเชียเนีย
    - ออสเตรเลีย
    - มหาสมุทรแปซิฟิก
    - มหาสมุทรอินเดีย 
และใชเ้ครืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ไดแ้ก่ ภาพถ่าย
ดาวเทียม แผนทีเฉพาะ
ลูกโลก ขอ้มูลเวบ็ไซดแ์ละ
เชือมโยงไปสู่
ชีวิตประจาํวนั

. ใชเ้ครืองมือหาขอ้มูลใน
การแปลความหมายเชิง
ภูมิศาสตร์ วิเคราะห์
ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ การ
ถ่ายและการแปล
ความหมายจากแผนทีและ
ภาพถ่ายทางอากาศของ
    - แผนทีทวีปเอเชีย
    - โอเชียเนีย
    - ออสเตรเลีย
    - มหาสมุทรแปซิฟิก
    - มหาสมุทรอินเดีย 
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มาตรฐานที .  เขา้ใจปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสิงแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิดการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรม และมีจิตสาํนึกอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
ตารางที   สาระภูมิศาสตร์มาตรฐานที .  

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ม .   ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงัและสาระการเรียนรู้รายปี

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั สาระการเรียนรู้
. วิเคราะห์
สิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและ
ทรัพยากรของ
ประเทศและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลกความสัมพนัธ์
กบัระบบเศรษฐกิจ
และสงัคม รู้สิทธิ
หนา้ทีกฎระเบียบ
สถานการณ์
กิจกรรมที
เกียวขอ้งกบัการ
จดัการทรัพยากร
และสิงแวดลอ้ม
ปฏิบติัตนและ
เสนอแนะแนว
ทางการแกปั้ญหา 
เพือส่งเสริม
คุณภาพ
สิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถิน 

. สิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและทรัพยากร
ของประเทศและภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก

. ความสมัพนัธ์กบั
ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม

. สิทธิหนา้ที 
กฎระเบียบสถานการณ์
กิจกรรมทีเกียวขอ้ง การ
จดัการทรัพยากรกบั
สิงแวดลอ้มในภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย โอ
เชียเนีย มหาสมุทร
แปซิฟิก แบละ
มหาสมุทรอินเดีย

 

. วิเคราะห์สิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ภูมิภาคเอเชียออสเตรเลีย 
โอเชียเนีย มหาสมุทร
แปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย
. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก
.รู้สิทธิหนา้ที กฎระเบียบ
สถานการณ์และกิจกรรม
ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการ
ทรัพยากรกบัสิงแวดลอ้ม
ในภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ 
มหาสมุทรอินเดีย

 

. สิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและทรัพยากร 
ธรรมชาติของภูมิภาค
เอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก 
มหาสมุทรอินเดีย
. ความสัมพนัธ์ของ
ระบบเศรษฐกิจและสงัคม
ของภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
. สิทธิหนา้ที กฎระเบียบ
สถานการณ์และกิจกรรม
ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการ
ทรัพยากรกบัสิงแวดลอ้ม
ในประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้
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ตารางที   (ต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ม .   ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงัและสาระการเรียนรู้รายปี
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั สาระการเรียนรู้

. เห็นคุณค่าของ
สิงแวดลอ้มทาง
วฒันธรรมของ
ประเทศและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก วิเคราะห์การ
ก่อเกิดสิงแวดลอ้ม
ใหม่ทางสงัคม 
อนัมีผลมาจากการ
เปลียนแปลงทาง
ประชากร 
เศรษฐกิจสงัคม
และวฒันธรรม
เปรียบเทียบวถีิชีวติ
ของสงัคมไทยและสงัคม
อืนทีมีผลต่อสิงแวดลอ้ม  

. แนวทางการ
แกปั้ญหาเพือส่งเสริม
คุณภาพสิงแวดลอ้มของ
ภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย

. คุณค่าของ
สิงแวดลอ้ม
ทางวฒันธรรมของ
ภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย

. การก่อเกิด
สิงแวดลอ้มใหม่ทาง
สังคมอนัมีผลมากจาก
การเปลียนแปลงทาง
ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม

 

. ปฏิบติัตนและเสนอ
แนวทางการแกปั้ญหาเพือ
ส่งเสริมคุณภาพ
สิงแวดลอ้มของภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนีย มหาสมุทรแปซิฟิก 
และมหาสมุทรอินเดีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
.เห็นคุณค่าของ
สิงแวดลอ้มทาง
วฒันธรรมของภูมิภาค
เอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ 
มหาสมุทรอินเดีย

. วิเคราะห์การก่อเกิด
สิงแวดลอ้มใหม่ทาง
สังคมอนัมีผลมาจากการ
เปลียนแปลงทาง
ประชากรเศรษฐกิจสงัคม
และวฒันธรรมของภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทร 

. การปฏิบติัตนและเสนอ
แนวทางการแกปั้ญหาเพือ
ส่งเสริมคุณภาพ
สิงแวดลอ้มของภูมิภาค
เอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย        
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย 

.เห็นคุณค่าของ
สิงแวดลอ้มทาง
วฒันธรรมของภูมิภาค
เอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ 
มหาสมุทรอินเดีย
. วิเคราะห์การก่อเกิด
สิงแวดลอ้มใหม่ทาง
สังคมอนัมีผลมาจากการ
เปลียนแปลงทาง
ประชากรเศรษฐกิจสงัคม
และวฒันธรรมของ
ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย 
โอเชียเนีย มหาสมุทรแปซิฟิก 
และมหาสมุทรอินเดีย  
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ตารางที   (ต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ม .   ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงัและสาระการเรียนรู้รายปี
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั สาระการเรียนรู้
เขา้ใจปัญหา 
เสนอแนะแนวทาง
การแกปั้ญหาและ
ปรับเปลียนค่านิยม
และวิถีชีวิตเพือ
อนุรักษ์
สิงแวดลอ้ม
โดยรวมของ
ประเทศและของ
โลก

.ประเมินผล
กระทบของ
กิจกรรมของมนุษย์
และการ
เปลียนแปลงภาวะ
ประชากร การยอ้ย
ถินฐานทีมีต่อ
ปัญหาและ
วิกฤตการณ์ดา้น
สิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติตระหนกั 

. วิถีชีวิตของ
สังคมไทยและสงัคมอืน
ทีมีผลต่อสิงแวดลอ้ม

. ปัญหา แนวทางการ
แกปั้ญหา ปรับค่านิยม 
และวิถีชีวิตเพือนุรักษ์
สิงแวดลอ้มโดยรวม
ของประเทศและของ
โลก

.ผลกระทบของ
กิจกรรมของมนุษยแ์ละ
การเปลียนแปลงภาวะ
ประชากร การยอ้ยถิน
ฐานทีมีต่อปัญหาและ
วิกฤตการณ์ดา้น
สิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและทางสังคม

 

. เปรียบเทียบวิถีชีวิตของ
ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย 
โอเชียเนีย มหาสมุทร
แปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย

. เขา้ใจปัญหาเสนอ
แนวทางในการแกปั้ญหา
การปรับเปลียนค่านิยม
และวิถีชีวิตเพีอการ
อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม
โดยรวมของภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย

.ประเมินผลกระทบของ
กิจกรรมของมนุษยแ์ละ
การเปลียนแปลงภาวะ
ประชากรการยา้ยถินฐาน
ทีมีต่อปัญหาและ
วิกฤตการณ์ดา้น
สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ
และทางสังคมภูมิภาค
เอเชียออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย 

. เปรียบเทียบวิถีชีวิตของ
ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย 
โอเชียเนีย มหาสมุทร
แปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย

. เขา้ใจปัญหาเสนอ
แนวทางในการแกปั้ญหา
การปรับเปลียนค่านิยม
และวิถีชีวิตเพีอการ
อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม
โดยรวมของภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย

. ผลกระทบของกิจกรรม
ของมนุษยแ์ละการ
เปลียนแปลงภาวะ
ประชากรการยา้ยถินฐาน
ทีมีต่อปัญหาและ
วิกฤตการณ์ดา้น
สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ
และทางสังคมของภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนีย มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย 
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ตารางที   (ต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ม .   ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงัและสาระการเรียนรู้รายปี
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั สาระการเรียนรู้
ผลทีจะเกิดปัญหา
และวกิฤตการณ์ต่อ
คุณภาพชีวิต เห็น
ความสาํคญัของ
การรักษาคุณภาพ
สิงแวดลอ้ม รู้
มาตรการและความ
พยายามแกปั้ญหา
ดา้นสิงแวดลอ้ม มี
ทกัษะในการ
ตดัสินใจเลือก
ปฏิบติั มีบทบาท
ในการจดัการและ
แกปั้ญหาดา้น
ทรัพยากรและ
สิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถิน

 

. ผลทีเกิดจากปัญหา
และวกิฤตการณ์ต่อ
คุณภาพชีวิต

. ความสาํคญัของการ
รักษาคุณภาพ
สิงแวดลอ้ม

. มาตรการและความ
พยายามในการ
แกปั้ญหาดา้น
สิงแวดลอ้ม

. การตดัสินใจเลือก
ปฏิบติัในการแกปั้ญหา
ดา้นสิงแวดลอ้ม
 

. ตระหนกัถึงผลทีจะเกิด
ปัญหาและวิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติทีมีผลต่อ
คุณภาพ
ชีวิตของภูมิภาคเอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
. เห็นความสาํคญัของ
การรักษาคุณภาพ
สิงแวดลอ้มของภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนีย มหาสมุทรแปซิฟิก 
และ
มหาสมุทรอินเดีย
.รู้มาตรการและความ
พยายามในการแกไ้ข
ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มใน
ภูมิภาคเอเชียออสเตรเลีย 
โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
. มีทกัษะในการตดัสินใจ
เลือกปฏิบติัในการ
แกปั้ญหาสิงแวดลอ้มใน
ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนีย มหาสมุทร 

. ผลทีจะเกิดปัญหาและ
วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ
ทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย 
โอเลียเนีย มหาสมุทร
แปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย

. ความสาํคญัของการ
รักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม
ของภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก
และมหาสมุทรอินเดีย

. มาตรการและความ
พยายามในการแกไ้ข
ปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มใน
ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย 
โอเชียเนีย มหาสมุทร
แปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย
. การตดัสินใจเลือก
ปฏิบติัในการแกปั้ญหา
สิงแวดลอ้มในภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 
มหาสมุทรแปซิฟิก  
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ตารางที   (ต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ม .   
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงัและสาระการเรียนรู้รายปี

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั สาระการเรียนรู้

. มีทกัษะใน
การศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลดา้น
สิงแวดลอ้มอยา่ง
กวา้งขวางและนาํ
ขอ้มูลไปใช้
แกปั้ญหาอยา่งมี
กระบวนการ 

. บทบาทในการจดัการ
และแกไ้ขปัญหาดา้น
ทรัพยากรและ
สิงแวดลอ้มของทอ้งถิน

. ขอ้มูลดา้น
สิงแวดลอ้มและนาํ
ขอ้มูลไปใชแ้กปั้ญหา
อยา่งเป็นกระบวนการ 

แปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย
. มีบทบาทในการจดัการ
และแกไ้ขปัญหาดา้น
ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม
ของภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนียม
หาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
. มีทกัษะในการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลดา้น
สิงแวดลอ้มของภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนียมหาสมุทรแปซิฟิก 
และมหาสมุทรอินเดีย 
และนาํขอ้มูลไปใช้
แกปั้ญหาอยา่งเป็น
กระบวนการ 

และมหาสมุทรอินเดีย
. บทบาทในการจดัการ
และแกไ้ขปัญหาดา้น
ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม
ของภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนียม
หาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
. ขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม
ของภูมิภาคเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนียม
หาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย และนาํ
ขอ้มูลไปใชแ้กปั้ญหาอยา่ง
เป็นกระบวนการ 
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คาํอธิบายรายวชิา ส  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชันมัธยมศึกษาปีที  เวลา  ชัวโมง
 ศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชีย ทีมีผลกระทบต่อการดาํเนิน
ชีวิตของมนุษย์ ศึกษาความหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ การค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ การแปล
ความหมายเชิงภูมิศาสตร์ สภาพการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชีย 
สิงแวดลอ้มทางสังคม และวฒันธรรมของเอเชีย ศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถิน เกียวกบัการ
จดัการทรัพยากรทอ้งถิน ศึกษาคน้ควา้แหล่งขอ้มูลทีเกียวกบัการจดัการสิงแวดลอ้มในประเทศ
 โดยกระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบคน้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเปรียบเทียบ 
กระบวนการพฒันาค่านิยม กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
 เพือตระหนกัถึงความสาํคญัของลกัษณะทางกายภาพทีมีผลต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยมี์
สาํนึกวา่ตนเป็นส่วนหนึงของธรรมชาติ มีเหตุผล มีนิสยัรักการทาํงาน รักการคน้ควา้ เห็นคุณค่าของ
แผนทีชนิดต่าง  ๆ  เครืองมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  และเชือมโยงไปสู่
ชีวิตประจาํวนั มีวิจารณญาณในการใช้เครืองมือหาข้อมูล ในการแปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์ 
สํานึกว่าตนเป็นส่วนหนึงของสังคม เห็นคุณค่าและสิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมของประเทศ และ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก สร้างสาํนึกในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และเห็นความสําคญัของการรักษา
สิงแวดลอ้ม มีวิจารณญาณในการใชท้รัพยากร มีจิตมุ่งมนัในการทาํประโยชน์ใหส่้วนรวม ตระหนกั
ถึงผลทีจะเกิดจากปัญหา และวิกฤตการณ์ต่อคุณภาพชีวิต รู้มาตรการและความพยายามแกปั้ญหา
ดา้นสิงแวดลอ้ม มีจิตสาํนึกในการนาํขอ้มูลไปแกปั้ญหาสิงแวดลอ้ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 
หน่วยการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์มี 16 หน่วย ดังนี    
 หน่วยที 1 เครืองมือทางภูมิศาสตร์ 
 หน่วยที 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 หน่วยที 3 ทีตงั  ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย 
 หน่วยที 4  ลกัษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย 
 หน่วยที 5  ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
 หน่วยที 6  ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย 
 หน่วยที 7  ลกัษณะทางดา้นสังคมของทวีปเอเชีย 
 หน่วยที 8  ลกัษณะทางดา้นการเมืองการปกครองของทวีปเอเชีย 
 หน่วยที 9  สภาพทวัไปของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย 
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 หน่วยที 10  ลกัษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย 
 หน่วยที 11  ลกัษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย 
 หน่วยที 12  ลกัษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย 
 หน่วยที 13  ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย 
 หน่วยที 14  ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย 
 หน่วยที 15  ลกัษณะทางดา้นสังคมของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย 
 หน่วยที 16  ลกัษณะทางดา้นการเมืองการปกครองของออสเตรเลีย – โอเชียเนีย 
 ผูว้ิจยันาํหน่วยที 3 – 8  มาทาํการทดลอง  โดยมีรายละเอียดดงันี 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 
หน่วยการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์   ชันมัธยมศึกษาปีที  เวลา 12  ชัวโมง

ตารางที   โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ 
เนือหารายวชิา จํานวนคาบ 

 หน่วยที 3  ทตีัง  ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศ 
-  ทีตงัและขนาด 1 
-  ลกัษณะภูมิประเทศ 1 
หน่วยที 4  ลกัษณะภูมิอากาศ  
-  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ 1 
-  เขตภูมิอากาศของทวีปเอเชีย 1 
หน่วยที 5  ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
-  ทรัพยากรธรรมชาติ 1 

  วิกฤติการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวีปเอเชีย 1 
หน่วยที 6  ลกัษณะทางเศรษฐกจิ  
-  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย 

1 
-  การเกษตรกรรมของทวีปเอเชีย 
-  การประมงของทวีปเอเชีย 
-  การทาํป่าไมแ้ละการทาํเหมืองแร่ของทวปี 
-  การทาํอุตสาหกรรม 

1 
-  การพานิชยกรรม 
-  การคมนาคมขนส่งและการสือสาร
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ตารางที   (ต่อ)
เนือหารายวชิา จํานวนคาบ 

หน่วยที 7  ลกัษณะทางด้านสังคม    
      ลกัษณะดา้นประชากรของทวีปเอเชีย 

1       กลุ่มชาติพนัธ์ุของทวีปเอเชีย 
      ลกัษณะทางสังคม 
      ลกัษณะวฒันธรรมดา้นศาสนา 

1 
ลกัษณะวฒันธรรมดา้นภาษา 

หน่วยท ี 8  ลกัษณะทางด้านการเมืองการปกครอง  
การเปลียนแปลงทางการเมืองของทวีปเอเชีย 1 
รูปแบบการเมืองการปกครองของทวปีเอเชีย 1 

รวม 12 
 

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
ความหมายของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาจากคาํภาษาองักฤษว่า Computer Assisted Instruction เรียกยอ่ ๆ 
ว่า CAI เป็นสือการศึกษายุคใหม่ทีมีประสิทธิภาพและไดรั้บความนิยมแพร่หลายมากในแวดวง
การศึกษาในปัจจุบนั ซึงความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีนักการศึกษาทีมีความเชียวชาญ
ดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย ดงันี 
 ราชบญัฑิตยสถาน ( : ) บญัญติัคาํว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวใ้นศพัทค์อมพิวเตอร์
ฉบบัราชบญัญติัฑิตยสถาน โดยใหค้วามหมายวา่ เป็นการสอนทีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึง ซึง
ออกแบบไวเ้พือนําเสนอบทเรียนแทนผูส้อน และผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้้วยตนเองตามลาํดับ
ขนัตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างผูเ้รียนกับ
คอมพิวเตอร์ พร้อมทงัไดรั้บผลการป้อนกบั (Feedback) อยา่งสมาํเสมอกบัเนือหาและกิจกรรมต่าง 
ๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํให้ผูเ้รียนสามารถประเมินและตรวจสอบความเขา้ใจได้
ตลอดเวลา (ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน ) 
 ถนอมพร  เลาจรัสแสง ( : ) ไดใ้หค้วามหมายคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวว้่า หมายถึง สือ
การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึงซึงใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนาํเสนอ
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สือประสมไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพนิง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลือนไหว วีดิทศัน์และเสียง เพือ
ถ่ายทอดเนือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะทีใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในหอ้งเรียนมากทีสุด 
 วุฒิชยั  ประสารสอย (2543:10) ไดใ้หค้วามหมายคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวว้่า หมายถึง การ
จดัโปรแกรมเพือการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นสือช่วยถ่ายโยงเนือหาความรู้ไปสู่ผูเ้รียน 
 พรเทพ  เมืองแมน (2544:18) ไดใ้ห้ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ไวว้่า หมายถึง 
การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเครืองมือในการเรียนการสอน ซึงได้รับการออกแบบโดยอาศยั
ศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ในดา้นการนาํเสนอ ทีสามารถนาํเสนอบทเรียนในลกัษณะของสือประสม 
(Multimedia) คือ นาํเสนอไดท้งัขอ้ความ กราฟิก ภาพนิง ภาพเคลือนไหว วีดิทศัน์และเสียง 
นอกจากนี บทเรียนคอมพิวเตอร์ยงัเป็นบทเรียนทีผูเ้รียนสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) กบับทเรียน พร้อมทงัไดรั้บผลป้อนกลบั (Feedback) อยา่งทนัทีทนัใด รวมทงัสามารถ
ประเมินและตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนได้ตลอดเวลา บทเรียนคอมพิวเตอร์จึงเป็นบทเรียนที
สามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ ( :3-5) ไดใ้หค้วามหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ไวว้า่บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ (Computer Courseware) หมายถึง การนาํเนือหาวิชาและลาํดบัวิธีการสอนมาเกบ็ไวใ้น
คอมพิวเตอร์ โดยให้เครืองคอมพิวเตอร์กบัผูเ้รียนโตต้อบกนัโดยไม่ตอ้งมีบุคคลทีสามเขา้มาร่วม 
หรือหมายถึงการนาํเอาเครืองคอมพิวเตอร์เป็นสือในการเรียนการสอน ทีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เนือหาวิชาต่าง ๆ บรรลุผลตามความมุ่งหมายของรายวิชานนั ๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีระดบัสูงทาํให้
เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัเครืองคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองต่อขอ้มูลทีผูเ้รียน
ป้อนเขา้ไปไดท้นัที ช่วยเสริมแรงแก่ผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนสนุกไปกบัการเรียนดว้ย อาจใชใ้นการ
เรียนการสอน การทบทวน การทาํแบบฝึกหัด หรือการวดัผล ผูเ้รียนแต่ละคนก็ได้ ภายใตก้าร
ควบคุมของคอมพิวเตอร์ ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ตามอตัราของตนเอง เป็นการสอนที
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน 

สรุปไดว้่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การนาํคอมพิวเตอร์มาเป็นเครืองช่วยสอน ซึง
เป็นการนาํเสนอเนือหาบทเรียนต่าง ๆ ให้กบัผูเ้รียน โดยยึดหลกัปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับ
คอมพิวเตอร์ รวมทงัทาํให้มีการเสริมแรงและประเมินผลการเรียนการสอนทาํให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้หรือทบทวนเนือหาไดด้ว้ยตนเอง และผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เนือหาไดต้ามวตัถุประสงค ์
ประเภทของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายรูปแบบ ขึนอยูก่บัผูส้อน และผูเ้ขียนโปรแกรม จากการศึกษา
เกียวกับประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลายท่าน กิดานัน  มะลิทอง (2540:228)   
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ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541:11-12) และไชยยศ  เรือนสุวรรณ (2545:16-19) สามารถสรุปเป็น
ประเภทต่าง ๆ ได ้ดงันี 

.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการสอนเนือหา  (Tutorial)  คือ เป็นโปรแกรมทีสร้างใน
ลกัษณะบทเรียนกล่าวคือ จะมีบทนาํ คาํอธิบาย ซึงประกอบดว้ยตวัทฤษฎี กฎเกณฑ ์คาํอธิบายและ
แนวคิดทีจะสอนหลงัจากทีนักเรียนไดศึ้กษาแลว้จะมีคาํถาม เพือใชใ้นการตรวจสอบความเขา้ใจ
ของนักเรียนมีการแสดงผลยอ้นกลบั ตลอดจนมีการเสริมแรงสามารถให้นักเรียนยอ้นกลบัไป
บทเรียนเดิมหรือขา้มบทเรียนทีนกัเรียนรู้แลว้ นอกจากนียงัสามารถบนัทึก การกระทาํของนกัเรียน
ว่าทาํได้เพียงไรและอย่างไร เพือให้ครูผูส้อนมีขอ้มูลในการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนบางคน 
บทเรียนแบบการสอนเนือหานี นบัว่าเป็นบทเรียนขนัพืนฐาน ของการใชส้อนไดแ้ทบทุกวิชา และ
เป็นบทเรียนทีเหมาะสมในการเสนอเนือหาขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริง เพือการเรียนรู้ทางดา้น
กฎเกณฑห์รือทางดา้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ  

.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหดั (Drill and Practice) คือเป็นบทเรียนทีมุ่งเนน้
ใหผู้ใ้ชท้าํแบบฝึกหดัจนสามารถเขา้ใจเนือหา ในบทเรียนนนั ๆ ได ้ในลกัษณะของบทเรียนมกัเป็น
การให้โจทยแ์ลว้ถามคาํถาม ถา้ตอบผิดจะอธิบายการตอบว่าผิดอยา่งไร ให้ลองตอบดูใหม่ ถา้ตอบ
ถูกจะเสริมแรงว่าทาํถูกหรือให้คาํชมเชยแลว้จึงขึนคาํถามใหม่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
แบบฝึกหดัเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภททีไดรั้บความนิยมมากโดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษา 
ทงันีเนืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทีเรียนอ่อน หรือเรียนไม่ทนัคนอืน ๆ ไดมี้โอกาสทาํ
ความเขา้ใจบทเรียน สาํคญั ๆ ไดโ้ดยทีครูผูส้อนไม่ตอ้งเสียเวลาในชนัเรียนอธิบายเนือหาเดิมซาํแลว้
ซาํอีก 

.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจาํลองสถานการณ์ (Simulation) คือ บทเรียนทาง
คอมพิวเตอร์ทีการนาํเสนอบทเรียนในรูปแบบของการจาํลองแบบ โดยการจาํลองสถานการณ์ที
เหมือนจริงขึนและบงัคบัให้ผูเ้รียนตดัสินใจแกปั้ญหา (Problem-Solving) ในตวับทเรียนจะมี
คาํแนะนาํเพือช่วยในการตดัสินใจของผูเ้รียนและแสดงผลลพัธ์ในการตดัสินใจนนั ๆ ขอ้ดีของการ
ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจาํลองสถานการณ์ คือ การลดค่าใชจ่้ายและการลดอนัตราย 
ผูเ้รียนไม่ตอ้งเสียงภยัอนัเกิดขึนไดจ้ากการเรียนรู้ทีเกิดขึนในสถานการณ์จริง 

4.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม (Instructional Games) คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์
ทีทาํใหผู้ใ้ชมี้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จนลืมไปวา่กาํลงัเรียนอยู ่มีลกัษณะเป็นการกาํหนด
เหตุการณ์ และกฎเกณฑใ์หผู้เ้รียนเลือกเล่นและแข่งขนั การเล่นเกมจะเล่นคนเดียวหรือหลายคนก็
ได ้เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
นีนิยมใชก้บัเดก็ตงัแต่ระดบัประถมศึกษา ไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนียงั
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สามารถนาํมาใชก้บัระดบัอุดมศึกษา เพือเป็นการปูทางใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกทีดีกบัการเรียนทาง
คอมพิวเตอร์ไดอี้กดว้ย 

.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ (Testing) คือ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการสร้างแบบทดสอบ การจดัการทดสอบ การตรวจให้คะแนน การคาํนวณผลสอบ แลว้มีการ
ประเมินผลให้ทราบ ขอ้ดีของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบคือ การทีผูเ้รียน
ไดรั้บ ผลป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate Feedback) ซึงเป็นขอ้จาํกดัของการทดสอบทีใชก้นัอยูท่วั 
ๆ ไป นอกจากนีการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณผลสอบก็ยงัมีความแม่นยาํและรวดเร็ว
อีกดว้ย 

.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการสาธิต (Demonstration) คือ เป็นการสาธิตโดยใช้
คอมพิวเตอร์มีลกัษณะคลา้ยกบัการสาธิตของครูแสดงเรืองราว ปรากฏการณ์ขนัตอนทีไม่ตอ้ง
ปฏิบติัจริง หรือให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัทดลองจากเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมกบัการทดลองจริงใน
หอ้งปฏิบติัการ แต่การสาธิตโดยใชค้อมพิวเตอร์ น่าสนใจกว่าเพราะคอมพิวเตอร์ให้ทงัเส้นกราฟที
สวยงามตลอดทังสี และเสียงด้วย  ครูสามารถนําคอมพิวเตอร์มาใช้เพือสาธิตเกียวกับวิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ไดห้ลายแขนง 

. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทสนทนา (Dialogue) คือ เป็นการเลียนแบบการสอนใน
หอ้งเรียน กล่าวคือ พยายามใหเ้ป็นการพูดคุยระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน เพียงแต่ว่าแทนทีจะใชเ้สียง
ก็เป็นตวัอกัษรบนจอภาพแลว้มีการสอนดว้ยการตงัปัญหาถาม ลกัษณะในการใชแ้บบสอบถามก็
เป็นการแกปั้ญหาอยา่งหนึง 

.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการไต่ถาม (Inquiry) คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
ใชใ้นการคน้หาขอ้เทจ็จริง ความคิดรวบยอด หรือข่าวสารทีเป็นประโยชน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะ
มีแหล่งเก็บขอ้มูลทีเป็นระโยชน์ซึงสามารถแสดงไดท้นัที เมือผูเ้รียนนีตอ้งการดว้ยระบบง่าย ๆ ที
ผูเ้รียนสามารถทาํไดเ้พียงแต่กดหมายเลขของผูเ้รียนนี จะทาํให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแสดงขอ้มูล 
ช่วยตอบคาํถามของผูเ้รียนตามตอ้งการ 

  .  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทคน้พบ (Discovery) คือ ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ผูส้อนเพียงแต่นาํโปรแกรมการเรียนมาใหน้กัศึกษา แลว้นกัเรียนจะเป็นผูส้ังใหค้อมพิวเตอร์ทาํงาน
ดว้ยตนเอง ไม่มีคาํตอบทีแน่นอนไวล่้วงหนา้ เช่น การสอนภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ใหก้บันกัเรียน
แลว้ใหน้กัเรียนเลือกใชค้าํสงัทีเรียนผา่นไปแลว้มาสงัใหค้อมพิวเตอร์ทาํงานตามความตอ้งการ 

. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทรวมวิธีการต่าง ๆ เขา้ด้วยกัน (Combination) คือ 
คอมพิวเตอร์สามารถสร้างวิธีการสอนหลายแบบรวมกนัไดต้ามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึง
มีความตอ้งการวิธีการสอนหลาย ๆ แบบ ความตอ้งการนีจะมาจากการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการ
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เรียนการสอน ผูเ้รียนหรือองคป์ระกอบและภารกิจต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหนึง ๆ 
อาจจะมีทงัลกัษณะทีเป็นการสอน เกมเพือการสอน การไต่ถามให้ขอ้มูล รวมทงัประสบการณ์
ทางการแกปั้ญหา 

จะเห็นไดว้่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายแบบ แต่ละแบบเน้นการใชง้านต่างกนั ในการ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะเลือกสร้างแบบใดนนัขึนอยูก่บัจุดประสงคข์องการสร้างว่า
ตอ้งการจะเนน้ใหเ้ป็นบทเรียนประเภทใด ซึงตอ้งดูความเหมาะสมในดา้นเนือหากิจกรรมการเรียน
การสอน วยัของนกัเรียน และองคป์ระกอบในดา้นอืน ๆ    
รูปแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลกัษณะ  รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 
  .  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเสน้ทางเดียว (Linear Program) 
  2.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาขา (Branching Program) 

1.   บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนแบบเส้นทางเดียว (Linear Program) 
  การสร้างบทเรียนลกัษณะนีเป็นการสร้างกรอบทีมีลาํดับการตอบสนองอย่าง
ต่อเนืองเป็นเทคนิควิธีการทีสร้างและใชจ่้ายไดง่้าย ประกอบดว้ยกรอบเนือหาหรือกรอบคาํถามเรียง
ต่อไปในทิศทางเดียวกนั 
  ลกัษณะบทเรียนดงักล่าวขา้งตน้ ไม่เป็นทีนิยมเพราะ จดัเรียงเนือหาตามตวัผูเ้รียน
ไดรั้บหรือตอ้งเรียนเนือหาเหมือนกนัหมดไม่เอือต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล หากบทเรียน
ตอบสนองต่อผูเ้รียน โดยแยกยอ่ยเป็นขนัตอนทีค่อนขา้งละเอียด จะทาํให้น่าเบือสาํหรับผูเ้รียนได้
เร็ว จึงไม่เหมาะกับผูเ้รียนทีมีความสามารถแตกต่างกัน ซึงตอ้งเรียกผ่านทุกรอบมาทีละกรอบ
เหมือนทุกคน 
 
 
 
แผนภูมิที    ผงับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเสน้ทางเดียว  
 .  บทเรียนแบบสาขา (Branching Programming) 
      บทเรียนทีไดอ้อกแบบใหเ้นือหาแยกออกไป ไม่เรียงเป็นเสน้ตรง ดงันนั ผูเ้รียนแต่ละคน
จะไม่ได้เรียนเนือหาตามลาํดับทีเหมือนกันอย่างเช่นบทเรียนแบบเส้นตรง โดยผูเ้รียนจะเลือก
ทางเดินตามระดบัความรู้ และความเขา้ใจของตนเอง ผูเ้รียนบางคนอาจขา้มกรอบบางกรอบใน
ขณะทีบางคนอาจตอ้งศึกษาเพิมเติม หรือยา้ยกลบัไปศึกษาเนือหาทีผ่านมา การออกแบบเนือหา
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บทเรียนโดยแยกเป็นสาขานัน อาจทาํไดห้ลายลกัษณะดว้ยกัน ขึนอยู่กบัผูอ้อกแบบบทเรียนว่า
ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดมี้ทางเลือกอยา่งไรบา้ง 
 
  
 
 
แผนภูมิที 3 ผงับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาขา  
 ในงานวิจัยนีผูว้ิจัยเลือกสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย  สําหรับ
นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2  และเลือกรูปแบบการสร้างบทเรียนแบบสาขา (Branching 
Programming)  เพราะผูเ้รียนจะเลือกทางเดินตามระดบัความรู้ และความเขา้ใจของตนเอง ผูเ้รียน
บางคนอาจขา้มกรอบบางกรอบในขณะทีบางคนอาจตอ้งศึกษาเพิมเติม หรือยา้ยกลบัไปศึกษา
เนือหาทีผา่นมา   
ประโยชน์ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

กิดานนัท ์ มลิทอง    ( 2540 : 240 – 241 ) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน  ไวด้งันี   

1.  สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  
2.  ดึงดูดความสนใจ โดยใชเ้ทคนิคการนาํเสนอดว้ยกราฟิก ภาพเคลือนไหว แสง  

สี เสียง สวยงามและเหมือนจริง  
3.  ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถเขา้ใจเนือหาไดเ้ร็ว ดว้ยวธีิทีง่ายๆ  
4.  ผูเ้รียนมีการโตต้อบ ปฏิสัมพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์ และบทเรียนฯ มีโอกาสเลือก  

ตดัสินใจ และไดรั้บการเสริมแรงจากการไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัทนัที   
5.  ช่วยใหผู้เ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง เพราะมีโอกาสปฏิบติักิจกรรมดว้ย 

ตนเอง ซึงจะเรียนรู้ไดจ้ากขนัตอนทีง่ายไปหายากตามลาํดบั   
6.  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรียน 

มีความยดืหยุน่ สามารถเรียนซาํไดต้ามทีตอ้งการ        
7.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบต่อคนเอง ตอ้งควบคุมการเรียนดว้ยตนเอง  

มีการแกปั้ญหา และฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล   
8.  สร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้รียน เกิดทศันคติทีดีต่อการเรียน   
9.  ใหค้รูมีเวลามากขึนทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนในการเสริมความรู้ หรือช่วยผูเ้รียนคน 

อืนทีเรียนก่อน            
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10.  ประหยดัเวลา และงบประมาณในการจดัการเรียนการสอน โดยลดความ 
จาํเป็นทีจะตอ้งใชค้รูทีมีประสบการณ์สูง หรือเครืองมือราคาแพง เครืองมืออนัตราย   

 11. ลดช่องวา่งการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนในเมือง และชนบท เพราะสามารถส่ง 
บทเรียนฯ ไปยงัโรงเรียนชนบทให้เรียนรู้ไดด้ว้ย    และเชือว่าน่าจะช่วยให้ไดบ้ทเรียนทีมี
ประสิทธิภาพสามารถส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ   

บุญชุม  ศรีสะอาด  (2541:123-124) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์จากการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ดงันี 
  .  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างอิสระ กา้วหน้าไปตามอตัราการเรียนรู้ของตนผูเ้รียนมี
อตัราการเรียนรู้เร็วก็ไม่ตอ้งรอคนอืนดว้ยความเบือหน่าย รําคาญ ส่วนผูเ้รียนทีมีอตัราการเรียนรู้ชา้
ไม่ประสบกบัปัญหาตามบทเรียนไม่ทนั ไม่ตอ้งวิตกต่อความรู้สึกของคนอืน ๆ จึงมีความสบายใจ
ในการเรียน 
  .  ผูเ้รียนสามารถเลือกเวลาเรียนตามทีตนเองต้องการ ไม่จําเป็นทีจะต้อง
กาํหนดเวลาตายตวั 
 บุญเกือ  ควรหาเวช (2542:48) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิมเติมวา่  
  .  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ซําแลว้ซาํอีกกีครังก็ได้ตาม
ความตอ้งการ 
  .  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เป็นขนัตอนทีละน้อย จากง่ายไปหา
ยากจึงทาํใหเ้กิดความแม่นยาํในวิชาทีเรียน 
  .  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยฝึกให้ผูเ้ รียนคิดอย่างมีเหตุผลเพราะต้องคอย
แกปั้ญหาอยูต่ลอดเวลา 

.  ในบทเรียนทีสร้างขึนอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนสามารถเลือกบทเรียนทีมี 
ความเหมาะสมกบัความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของตน คอมพิวเตอร์จะจดจาํ
คาํตอบของผูเ้รียนใหค้ะแนนคาํตอบ แลว้จดัใหไ้ดเ้รียนบทเรียนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนคนนนั 
  .  ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ทนัทีเป็นการยาํความเขา้ใจ และการ
เรียนรู้ 
  .  สามารถดึงดูดความสนใจไดห้ลาย ๆ เทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะใช้
เทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิคร่วมกนั เช่น การแสดงดว้ยเส้นกราฟ (Graphics) ดนตรีการใชสี้ การ
ใชภ้าพเคลือนไหว การใชเ้สียง และการพดูโตต้อบกบัผูเ้รียน เป็นตน้ 
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  .  สามารถกระทาํกิจกรรมทีซับซ้อน จาํลองสถานการณ์ ทาํให้ผูเ้รียนได้ฝึก
ทดลองกบัขอ้มูลหลายชนิด หลายแบบ แกปั้ญหาทีซบัซอ้นได ้คาํนวณไดอ้ยา่งแม่นยาํจึงช่วยใหเ้กิด
การเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางและลุ่มลึก 
  .  เหมาะสาํหรับการสอนทกัษะทีเป็นงานเสียงอนัตรายในระยะตน้ ๆ ของการฝึก
ทกัษะนนั เช่น การควบคุมการจราจร การขบัเครืองบิน เป็นตน้ 
  .  เหมาะทีสุดสาํหรับการเรียนรู้ทีตอ้งการสิงแวดลอ้มทีไม่มีชีวิตจริง เช่น สภาวะ
ไร้นาํหนกั ความเฉือย เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ ซึงสามารถใชก้ารจาํลองสถานการณ์ 
  .  คอมพิวเตอร์เสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ์ ไม่มีความเหน็ดเหนือยไม่
แสดงอาการเบือหน่าย 
 พรเทพ  เมืองแมน (2544:21) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของบทเรียนคอมพิวเตอร์ทีมีต่อการเรียน
การสอน ดงันี 
  .  ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ อนัจะทาํให้ผูเ้รียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน (Active Learner) ช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีบรรยากาศทีดี 
  .   ผู ้เ รียนสามารถเรียนได้ตามอัตราความสามารถของตนเองอันเป็นการ
สนองตอบผูเ้รียนแต่ละคน ซึงมีความแตกต่างกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
  .  ความแปลกใหม่ของคอมพิวเตอร์จะช่วยเพิมความสนใจและความตงัใจของ
ผูเ้รียนใหมี้มากขึน 
  .  ความสามารถในการเกบ็ขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ ทาํใหก้ารออกแบบบทเรียนให้
สนองตอบผูเ้รียนแต่ละคนได ้และสามารถประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
  .  สามารถให้การเสริมแรงไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีระบบโดยการให้ผลยอ้นกลบั
ทนัที ในรูปของคาํอธิบาย สีสนั ภาพและเสียง ซึงช่วยใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึน 

.  ช่วยเพมิประสิทธิภาพในการเรียนการสอน     โดยช่วยใหก้ารสอนมีคุณภาพสูง 
และคงตวั(Consistency) 
  .  ช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยา่งยงิในการ
ปรับปรุงเนือหาบทเรียน สามารถกระทาํไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
  .  ผูเ้รียนสามารถเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ได ้โดยไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา
สถานที 
  .  ช่วยขยายขีดความสามารถของผูส้อนในการดูแลผูเ้รียนได้อย่างใกล้ชิด
เนืองจากสามารถบรรจุขอ้มูลไดง่้าย และสะดวกในการนาํออกไปใช ้
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 จากการศึกษาประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากหลาย ๆ ท่าน สรุปไดว้่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ดงันี 
  .  บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นสิงแปลกใหม่สามารถกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจไดดี้ เนืองจากคอมพิวเตอร์สามารถทาํขอ้ความ เสียง สี รูปภาพ หรือกราฟิก 
ตลอดจนเกมประกอบการเรียนซึงเมือผูเ้รียนตอ้งการเรียนในเรืองใด บทใดกส็ามารถเรียกมาใชไ้ด ้ 
  .  บทเรียนคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการสอนรายบุคคลหรือการเรียนรู้แบบเอกกตั
บุคคล เพราะผูเ้รียนสามารถเรียนไดดี้และเร็วกว่าการเรียนการสอนปกติ โดยทีผูเ้รียนจะไดรั้บการ
สอนไปตามลาํดบัขนัและเรียนไปตามขีดความสามารถของตนเองได ้ซึงผูเ้รียนทีเรียนชา้ก็สามารถ
บรรลุผลไดใ้นเวลาทีต่าง ๆ กนั 
  .  บทเรียนคอมพิวเตอร์ สามารถใชข้อ้มูลป้อนกลบัทนัทีและให้การเสริมแรงแก่
ผูเ้รียนไดร้วดเร็วระหวา่งทีเรียน เมือผูเ้รียนทาํผดิพลาดกส็ามารถแกไ้ขทนัที 
  .  บทเรียนคอมพิวเตอร์ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดเ้รียนซาํแลว้ซาํอีกกีครังก็ไดต้ามความ
ตอ้งการและยงัสนุกสนานกบัการใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์ เช่น การสร้างโปรแกรมแบบง่าย ๆ เล่นเกม
ฝึกสมอง เป็นตน้ 
  .  บทเรียนคอมพิวเตอร์ให้โอกาสผูเ้รียนไดโ้ตต้อบกบัคอมพิวเตอร์ทาํให้ผูเ้รียน
เกิดความพอใจและผูเ้รียนสามารถควบคุมวิธีการเรียนของตนเองได ้และยงัใชค้วามถนดัของตนเอง
มากทีสุด ถา้สนใจมากกใ็ชเ้วลามาก สนใจนอ้ยกใ็ชเ้วลานอ้ย 
  .  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาทีซับซ้อน สิงทีเสียงอนัตรายและสิงที
ตอ้งการสิงแวดลอ้มทีไม่มีชีวิตจริง เช่น การควบคุมเครืองบิน การแกปั้ญหาจราจรสภาวะไร้นาํหนกั 
ความเฉือย เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ ซึงสามารถใชก้ารจาํลองสถานการณ์ได ้
  .  บทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถนาํออกมาใชไ้ดท้นัทีเมือตอ้งการ 
ทฤษฎกีารเรียนรู้ของมนุษย์ ทเีกยีวเนืองกบัการออกแบบคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

     การออกแบบโครงสร้างหรือลาํดบัของการนาํเสนอเนือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบทหนึง ๆ นันจาํเป็นอย่างยิงทีผูส้ร้างจะตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์ในการออกแบบซึง
เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษยที์เกียวขอ้งกบัการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดแ้ก่ 
(ถนอมพร  เลาหจรัสแสง :51-56)  

 ทฤษฎพีฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) 
 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีซึงเชือว่า จิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย ์(Scientific Study of Human Behavior) และการเรียนรู้ของ
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มนุษย์เป็นสิงทีสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก  นอกจากนีย ังมีแนวคิดเกียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างสิงเร้าและการ ตอบสนอง (Stimuli and Response) ซึงเชือว่าการตอบสนอง
กบัสิงเร้าของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทาํ (Operant Conditioning) ซึงมีการ
เสริมแรง (Reinforcement) เป็นตวัการโดยทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนีจะไม่พูดถึงความนึกคิดภายใน
ของมนุษย ์ความทรงจาํ ภาพ ความรู้สึก โดยถือว่าคาํเหล่านีเป็นคาํตอ้งห้าม (Taboo) ในลกัษณะที
การเรียนเป็นชุดของพฤติกรรมซึงจะต้องเกิดขึนตามลําดับทีแน่ชัด  การทีผู ้เ รียนจะบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดน้นัจะตอ้งมีการเรียนตามขนัตอน เป็นวตัถุประสงค ์ๆ ไป ผลทีไดจ้ากการเรียนขนั
แรกนีจะเป็นพืนฐานของการเรียนในขนัต่อ ๆ ไปในทีสุด 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนีจะมีโครงสร้าง
ของบทเรียนในลกัษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอเนือหาในลาํดบัที
เหมือนกนัและตายตวั ซึงเป็นลาํดบัทีผูส้อนไดพ้ิจารณาแลว้ว่าเป็นลาํดบัการสอนทีดีและผูเ้รียนจะ
สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด นอกนนัจะมีการตงัคาํถาม ๆ ผูเ้รียนอยา่สมาํเสมอ
โดยหากผูเ้รียนตอบถูกก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูปผลป้อนกลบัทางบวกหรือรางวลั (Reward) 
ในทางตรงขา้มกากผูเ้รียนตอบผิดก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูปของผลป้อนกลบัในทางลบและ
คาํอธิบายหรือการลงโทษ (Punishment) ซึงผลป้อนกลบันีถือเป็นการเสริมแรงเพือใหเ้กิดพฤติกรรม
ทีตอ้งการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจะบงัคบัให้
ผูเ้รียนผา่นการประเมินตามเกณฑที์ไดก้าํหนดไวต้ามวตัถุประสงเสียก่อน จึงสามารถผา่นไปศึกษา
ต่อยงัเนือหาของวตัถุประสงคต่์อไปได ้หากไม่ผา่นตามเกณฑที์ไดก้าํหนดไว ้ผูเ้รียนจะตอ้งกลบัไป
ศึกษาในเนือหาเดิมอีกครังจนกวา่จะผา่นการประเมิน 

.  ทฤษฎีปัญญานิยม  
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดขึนจากแนวคิดของชอมสกี (Chomsky) ทีไม่เห็นดว้ย

กบัสกินเนอร์ (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการมองพฤติกรรมมนุษยไ์วว้่าเสมือน
เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอมสกีเชือว่า พฤติกรรมมนุษยน์ันเป็นเรืองของภายในจิตใจ 
มนุษยไ์ม่ใช่ผา้ขาวทีเมือใส่สีอะไรลงไปกจ็ะกลายเป็นสีนนั มนุษยมี์ความนึกคิดมีอารมณ์ จิตใจและ
ความรู้สึกภายในทีแตกต่างกนัออกไป ดงันนัการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรคาํนึงถึงความ
แตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ย 

ทฤษฎีปัญญานิยมนีส่งผลต่อการเรียนการสอนทีสําคญัในยุคนัน กล่าวคือ ทฤษฎีปัญญา
นิยมทาํใหเ้กิดแนวคิดเกียวกบัการออกแบบใหล้กัษณะสาขา (Branching) ของคราวเตอร์ (Crowder) 
ซึงการออกแบบบทเรียนในลกัษณะสาขา หากเมือเปรียบเทียบกบับทเรียนทีออกแบบตามแนวคิด
ของพฤติกรรมนิยมแล้ว จะทําให้ผูเ้ รียนมีอิสระมากขึนในการควบคุมการเรียนของตัวเอง 
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โดยเฉพาะอยา่งยงิการมีอิสระมากขึนในการเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเนือหาบทเรียนทีเหมาะสม
กบัตน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยมนีก็จะมีโครงสร้างของ
บทเรียนในลกัษณะสาขาเช่นกนั โดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอเนือหาในลาํดบัทีไม่เหมือนกนั 
โดยเนือหาทีจะไดรั้บการนาํเสนอต่อไปนนัจะขึนอยู่กบัความสามารถ ความถนดัและความสนใจ
ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีปัญญานิยม (West amd Others : 
1991) ไดแ้ก่ 
  .  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งเนน้ในเรืองของพฤติกรรมหรือการกระทาํภายนอกซึง
สามารถสงัเกตได ้ในขณะทีทฤษฎีปัญญานิยมมุ่งเนน้ถึงสิงทีอยูภ่ายในจิตใจมนุษย ์
  2.  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งชีความสาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ย ๆ แต่ละส่วนจาก
ส่วนหนึงไปยงัอีกส่วนหนึงและจากส่วนประกอบต่าง ๆ ไปสู่ภาพรวมหรือวตัถุประสงคร์วมใน
ทีสุดในทางกลับกันนัน ทฤษฎีปัญญานิยมพยายามชีในภาพรวมเป็นหลัก จากภาพรวมหรือ
วตัถุประสงคร์วมไปสู่ส่วนประกอบและตามดว้ยการมองจากส่วนประกอบต่าง ๆ ไปสู่ภาพรวม
หรือวตัถุประสงคร์วมอีกครังหนึง 
  .  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งเนน้สิงทีเป็นรูปธรรมซึงสามารถจบัตอ้งได ้ในขณะที
ทฤษฎีปัญญานิยมมุ่งเนน้ในสิงทีเป็นนามธรรมซึงไม่สามารถจบัตอ้งได ้
  .  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีความเชือเกียวกบัเรืองของความรู้ของมนุษยใ์นลกัษณะ
ของสิงทีมีอยู่แลว้และรอให้มนุษยค์น้พบและเรียกกลบัมาใช้ใหม่ ในขณะทีทฤษฎีปัญญานิยมมี
ความเชือเกียวกบัเรืองของความรู้ในลกัษณะของสิงทีมนุษยจ์าํเป็นตอ้งสร้างให้เกิดขึนหากตอ้งนาํ
ความรู้กลบัมาใชอี้กกจ็าํเป็นจะตอ้งการสร้างขึนมาใหม่ 
  .  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเปรียบเทียบจิตใจมนุษยเ์ป็นเสมือนโรงงานประกอบ
ชินส่วนต่าง ๆ ซึงหมายถึงความเชือทีว่าสิงทีอยูภ่ายในจิตใจมนุษยน์นัเกิดจากการประกอบขึนของ
มนุษยน์ันเองไม่มีความสลบัซับซ้อน ชินส่วนในการประกอบเป็นอย่างไรผลผลิตทีไดก้็จะเป็น
เช่นนนั ในขณะทีทฤษฎีปัญญานิยมเปรียบเทียบจิตใจเป็นเสมือนคอมพิวเตอร์ซึงหมายถึงความเชือ
ทีวา่สิงทีอยูภ่ายในจิตใจมนุษยน์นัเกิดจากการประมวลผลภายในซึงมีการทาํงานทีสลบัซบัซอ้นและ
ยากแก่การทาํความเขา้ใจ 
  .  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งเนน้ในผลลพัธ์ ในขณะทีทฤษฎีปัญญานิยมมุ่งเนน้ใน
กระบวนการ 
 .  ทฤษฎโีครงสร้างความรู้ (Schema Theory) 
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ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เป็นแนวคิดทีเชือว่าโครงสร้างภายในของ
ความรู้ทีมนุษยมี์อยู่นันจะมีลกัษณะเป็นโหมดหรือกลุ่มทีมีการเชือมโยงกันอยู่ ในการทีมนุษย์
เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ นนั มนุษยจ์ะนาํความรู้ใหม่ ๆ ทีเพิงไดรั้บนนัไปเชือมโยงกบักลุ่มความรู้ทีมีอยู่
เดิม (Pre-Existingknowledge) รูเมลฮาร์ทและออโทนี (Rumelhart and Orto) ไดใ้ห้นิยาม
ความหมายของคาํ โครงสร้างความรู้ ไวว้่าเป็นโครงสร้างขอ้มูล (Perception) การรับรู้ขอ้มูลนนัจะ
ไม่สามารถเกิดขึนไดห้าขาดโครงสร้างความรู้ (Schema) ทงันีก็เพราะการรับรู้ขอ้มูลนนัเป็นการ
สร้างความหมายโยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม ภายในกรอบความรู้เดิมทีมีอยูแ่ละจาก
การกระตุน้โดยเหตุการณ์หนึง ๆ ทีช่วยใหเ้กิดการเชือมโยงความรู้นนั ๆ เขา้ดว้ยกนั การรับรู้เป็นสิง
สําคญัทีทาํให้เกิดการเรียนรู้เนืองจากไม่การเรียนรู้ใดเกิดขึนได้โดยปราศจากการับรู้ นอกจาก
โครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้และการเรียนรู้แลว้นนั โครงสร้างความรู้ยงัช่วยในการระลึก 
(Recall) ถึงสิงต่าง ๆ ทีเราเคยเรียนรู้มา 

.  ทฤษฎคีวามยดืหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexiblity Theory) 
ทฤษฎีความยดืหยุน่ทางปัญญา (Cognitive Flexiblity Theory) เป็นแนวคิดทีเชือว่าความรู้

แต่ละองคค์วามรู้นนัมีโครงสร้างทีแน่ชดัและสลบัซบัซอ้นมากนอ้ยแตกต่างกนัไป โดยองคค์วามรู้
บางประเภทสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพนนั ถือว่าเป็นองคค์วามรู้ประเภท
ทีมีโครงสร้างตายตวั ไม่สลบัซบัซอ้น (Well-Structured Knowledge Domains) เพราะตรรกะและ
ความเป็นเหตุเป็นผลทีแน่นอนของธรรมชาติขององค์ความรู้ ในขณะเดียวกันองค์ความรู้บาง
ประเภทสาขาวิชา เช่น จิตวิทยาถือว่าเป็นองค์ความรู้ประเภททีไม่มีโครงสร้างตายตัวและ
สลบัซบัซอ้น (III Structrred Knowledge Domains) เพราะความไม่เป็นเหตุเป็นผลของธรรมชาติ
ขององคค์วามรู้ อยา่งไรก็ตาม การแบ่งลกัษณะโครงสร้างขององคค์วามรู้ตามประเภทสาขาวิชาไม่
สามารถหมายรวมไปทงัองคค์วามรู้ในวิชาหนึง ๆ ไดท้งัหมด บางส่วนขององคค์วามรู้บางประเภท
สาขาวิชาทีมีโครงสร้างตายตวัก็สามารถทีจะเป็นองคค์วามรู้ประเภททีไม่มีโครงสร้างตายตวัได้
เช่นกนั แนวคิดในเรืองความยืดหยุ่นทางปัญญานีส่งผลให้เกิดความคิดในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือตอบสนองต่อโครงสร้างขององคค์วามรู้ทีแตกต่างกนัซึงไดแ้ก่ แนวคิดใน
เรืองการออกแบบบทเรียนแบบสือหลายมิติ (Hypermedia) นนัเอง 

แมว้่าทฤษฎีโครงสร้างความรู้และความยืดหยุ่นทางปัญญาทีกล่าวถึงนีจะมีความแตกต่าง
กันทางแนวคิดอยู่มาก แต่ทฤษฎีทงัสองต่างก็ส่งผลต่อการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
ปัจจุบนัในลกัษณะทีใกลเ้คียงกัน กล่าวคือ ทฤษฎีทงัสองต่างสนับสนุนแนวคิดเกียวกบัการจดั
ระเบียบโครงสร้างการนาํเสนอเนือหาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลกัษณะสือหลายมิติเพราะมีงานวิจยั
หลายชินทีสนบัสนุนว่า การจดัระเบียบโครงสร้างการนาํเสนอเนือหาบทเรียนในลกัษณะสือหลาย
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มิติจะตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของมนุษย ์ในความพยายามทีจะเชือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้ทีมี
อยูเ่ดิมไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงตรงกบัแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างความรู้ นอกจากนีการนาํเสนอเนือหา
บทเรียนในลกัษณะสือหลายมิติยงัสามารถทีจะตอบสนองความแตกต่างของโครงสร้างขององค์
ความรู้ทีไม่ชดัเจนหรือมีความสลบัซบัซอ้นซึงเป็นแนวคิดของทฤษฎีความยดืหยุน่ทางปัญญาไดอี้ก
ดว้ยโดยการจดัระเบียบโครงสร้างการนาํเสนอเนือหาบทเรียนในลกัษณะสือหลายมิติจะอนุญาตให้
ผูเ้รียนทุกคนสามารถทีจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน (Learner Control) ตาม
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และพืนฐานความรู้ของตนไดอ้ย่างเต็มทีคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีทงัสองนีก็จะมีโครงสร้างของบทเรียนแบบสือหลายมิติ ใน
ลักษณะโยงใย (เหมือนใยแมงมุม) โดยผูเ้รียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนือหาในลาํดับทีไม่
เหมือนกนัและไม่ตายตวัโดยเนือหาทีจะไดรั้บการนาํเสนอจะขึนอยู่กบัความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเ้รียนเป็นสาํคญั ความแตกต่างทีสาํคญัระหว่างการออกแบบตามแนวคิดของ
ทฤษฎีทงัสองนีกับการออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยมคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที
ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีทงัสองนีจะใหอิ้สระผูเ้รียนในการควบคุมการเรียนของตนมากกว่า
เนืองจากการออกแบบทีสนับสนุนโครงสร้างความสัมพนัธ์ของเนือหาทีลึกซึงและสลบัซับซ้อน 
(Crisscrossing Relationship) มากกวา่นนัเอง 
การออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเกียวกบัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ของไชยยศ เรืองสุวรรณ (  : 
31 – ) บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ และคณะ (  : 46 – 55) และพรเทพ เมืองแมน (  : 38-45) เพือ
สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และไดผ้ลการเรียนรู้ทีตอ้งการ
สรุปไดด้งันี 

1. เร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนเริมเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มีความ 
จาํเป็นอยา่งยงิทีผูเ้รียนควรจะไดรั้บแรงกระตุน้และแรงจูงใจทีอยา่งจะเรียน ดงันนั บทเรียนควรจะ
เริมดว้ยลกัษณะของการใชภ้าพแสง สี เสียงหรือการประกอบกนัหลาย ๆ อยา่ง โดยสิงทีผลิตขึนมา
นนัเกียวขอ้งกบัเนือหา และน่าสนใจ ซึงจะมีผลต่อความสนใจจากผูเ้รียน และเป็นการเตรียมผูเ้รียน
ให้พร้อมทีจะศึกษาเนือหาต่อไปตามลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์การเตรียมตวัและกระตุน้
ผูเ้รียนในขนัแรกนีก็คือการผลิตชือเรืองควรออกแบบเพือให้สายตาของผูเ้รียนอยู่ทีจอภาพ ไม่ใช่
พะวงอยูที่ แป้นพิมพ ์แต่หากว่าชือเรืองดงักล่าวตอ้งการตอบสนองจากผูเ้รียนโดยผา่นแป้นพิมพก์็
ควรจะเป็นการตอบสนองทีง่าย ๆ เช่น การกด Space Bar หรือดว้ยการกดคีย ์(Key) ตวัใดตวัหนึง
เป็นตน้ 

2.  บอกจุดประสงค ์(Define Objectives) การบอกจุดประสงคข์องการเรียนใน 
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บทเรียนคอมพิวเตอร์นนั นอกจากผูเ้รียนจะไดรู้้ล่วงหน้าถึงประเด็นสําคญัของเนือหาแลว้ยงัเป็น
การบอกผูเ้รียนถึงเคา้โครงเนือหาอีกดว้ย การทีผูเ้รียนทราบถึงโครงร่างของเนือหาอย่างกวา้ง ๆ นี
เองจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดหรือส่วนยอ่ยของเนือหาใหส้อดคลอ้ง 
และสมัพนัธ์กบัเนือหาในส่วนใหญ่ได ้ซึงจะมีผลทาํใหก้ารเรียนรู้มีประลิทธิภาพขึนและนอกจากจะ
มีผลดังกล่าวแลว้ การวิจัยยงัพบว่าผูเ้รียนทีทราบวตัถุประสงค์ของการเรียนก่อนบทเรียน จะ
สามารถจาํและเขา้ใจเนือหาไดดี้กวา่อีกดว้ย 

การบอกจุดประสงคน์นัทาํไดห้ลายแบบตงัแต่แบบทีเป็นวตัถุประสงคก์วา้ง ๆ จน 
กระทงัถึงการบอกจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์นัน หลกัการ
สาํคญัอยา่งหนึง คือ ขอ้ความทีเสนอบนจอควรเป็นขอ้ความทีสันและไดใ้จความ และขอ้เสนอนนั
ถา้เป็นไปไดค้วรจะมีส่วนจูงใจผูเ้รียนดว้ย ดงันนั การบอกจุดประสงคใ์นบทเรียนคอมพิวเตอร์จึง
นิยมใชข้อ้ความทีสันและโนม้นา้วใจผูเ้รียน ส่วนจะเป็นจุดประสงคก์วา้ง ๆ หรือวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมนนัคงขึนอยูก่บัเจตนาของผูเ้ขียนและเนือหาของบทเรียน แต่โดยหลกัการเรียนการสอน
แลว้มกัจะกาํหนดเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เนืองจากสามารถวดัไดแ้ละสงัเกตเห็นได ้
  .  ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) ก่อนทีจะใหค้วามรู้ใหม่แก่
ผูเ้รียน ซึงในส่วนของเนือหาและแนวความคิดนนั ๆ ผูเ้รียนอาจจะไม่พนืฐานมาก่อนจาํเป็นอยา่งยงิ
ทีผูอ้อกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์จะตอ้งหาวิธีการประเมินความรู้ใหม่แลว้ เช่น การทดสอบก่อน
การเรียนรู้ (Pre-Test) เพือตรวจสอบความรู้พืนฐานของผูเ้รียน สาํหรับผูที้มีพืนฐานมาแลว้กเ็ป็นการ
ทบทวนในสิงทีตนรู้มาก่อนเพือช่วยในการเรียนรู้สิงใหม่อีกดว้ย 
  ในขนัทบทวนความรู้เดิมนีไม่จาํเป็นว่าจะตอ้งเป็นการทดสอบเสมอไปหากเป็น
บทเรียนทีผลิตขึนเป็นชุดบทเรียนทีเรียนต่อ ๆ กนัไปตามลาํดบั การทบทวนความรู้เดิมอาจเป็นไป
ในรูปของการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดยอ้นหลงัถึงสิงทีไดเ้รียนมาก่อนหนา้นี การกระตุน้ดงักล่าวอาจ
แสดงดว้ย คาํพูด ขอ้ความ ภาพ หรือเป็นการผสมผสานกนัแลว้แต่ความเหมาะสมจะมากหรือนอ้ย
ขึนอยู่กบัความเหมาะสมกบัเนือหา ตวัอย่างเช่นในการสอนสมการ  ชนั หากผูเ้รียนไม่สามารถ
เขา้ใจสมการสองชันได ้ในกรณีนีควรจะมีวิธีการวดัความรู้เดิมของผูเ้รียนว่ามีความเขา้ใจเพียง
พอทีจะเรียนสมการสองชนัหรือไม่ ลกัษณะนีการทดสอบมีความจาํเป็นหากพบวา่ผูเ้รียนไม่เขา้ใจ ก็
อาจจะแนะนาํให้กลบัไปเรียนสมการชนัเดียวก่อน หรือผูเ้รียนบทเรียนอาจตอ้งเรียนบทเรียนย่อย
เพิมเติมเรืองสมการชนัเดียวเพือการทบทวนวนัก่อนกไ็ด ้
  .  นาํเสนอเนือหา (Present Information) การเสนอภาพทีเกียวขอ้งกบัเนือหา
ประกอบกับคําพูดสัน  ๆ  ง่าย  และได้ใจความ  เป็นหัวใจสําคัญของบทเรียนช่วยสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ การใชภ้าพประกอบจะทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจในเนือหาง่ายขึนและความคงทนในการ
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จดจาํจะดีกวา่การใชค้าํพดูหรือคาํเขียนเพียงอยา่งเดียว ภายใตห้ลกัพืนฐานทีวา่ภาพจะช่วยอธิบายสิง
ทีเป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการเรียนรู้ แม้ในเนือหาบางช่วงจะมีความยากในการทีจะคิดผลิต
ภาพประกอบแต่กค็วรพิจารณาวิธีการหลาย ๆ วิธีทีจะนาํเสนอดว้ยภาพใหไ้ด ้แมแ้ต่จาํนวนนอ้ยกจ็ะ
ยงัดีกว่าคาํเขียนทงัหมด เราสามารถแบ่งภาพทีใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ออกเป็น  ส่วนหลกั ๆ คือ 
ภาพนิง (Sftill Picture) ไดแ้ก่ภาพลายเส้น ภาพ  มิติ ภาพ  มิติ ภาพถ่ายของจริง แผนภาพ แผนภูมิ 
กราฟ และอืน ๆ อีกส่วนหนึงไดแ้ก่ ภาพเคลือนไหว (Motion Picture)      เช่น       ภาพจากสญัญาณ 
วีดิทศัน์ (Video) ภาพจากสัญญาณดิจิตอลอืน ๆ เช่นจาก Photo CD จาก Laser Disc จากกลอ้ง
ถ่ายภาพโทรทศัน์โดยตรง เป็นตน้ อยา่งไรก็ดีการใชภ้าพประกอบการศึกษาเนือหาในส่วนนีอาจไม่
ไดผ้ลเท่าทีควร  
  .  ชีแนวทางการเรียนรู้  ( Guide  Learning  )  สิงทีตอ้งพิจารณาในการแนะแนว
ทางการเรียน  เป็นการแสดงใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของเนือหาความรู้และช่วยให้เห็นว่า
สิงยอ่ยนนัมีความสมัพนัธ์กบัสิงใหญ่อยา่งไร 
  .  กระตุน้การตอบสนอง  ( Elicit  Respones )  การใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมจะช่วยให้ผูเ้รียนจาํไดดี้ขึนซึงพยายามให้ผูเ้รียนไดต้อบสนองดว้ยวิธีใดวิธีหนึงตลอดการ
เรียนบทเรียน  หลีกเลียงการตอบสนองซาํ ๆ  หลายครังเมือทาํผดิซกัครังควรจะให ้ Feedback  และ
เปลียนทาํกิจกรรมอืนต่อไป 

.  ใหผ้ลป้อนกลบั (Provide Feedback)การวิจยัพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์นนั  
กระตุน้ความสนใจจากผูเ้รียนมากขึนถา้บทเรียนนนัทา้ทายผูเ้ล่นโดยการบอกจุดมุ่งหมายทีชดัเจน
และให้ผลป้อนกลบั เพือบอกว่าขณะนันผูเ้รียนอยู่ตรงไหน ห่างจากเป้าหมายเท่าใด การให้ผล
ป้อนกลบัทีเป็นภาพจะช่วยเร้าความสนใจยิงขึนโดยเฉพาะอยา่งยิงถา้ภาพนนัเกียวขอ้งกบัเนือหาที
เรียน อยา่งไรก็ดีการให้ผลป้อนกลบัเป็นภาพหรือ Visual Feedback นี อาจมีผลเสียอยูบ่า้งตรงที
ผูเ้รียนอาจตอ้งการดูว่าหาทาํผิดมาก ๆ แลว้จะเกิดอะไรขึน ตวัอยา่งเช่น การประยกุตใ์ชเ้กมแขวน
คอ (Hanged Man) ในการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ผูเ้รียนอาจตอบดว้ยวิธีการดก Space Bar ไป
เรือย ๆ ไม่สนใจเนือหา ทงันีเพืออยากดูรูปคนถูกแขวนคอ เป็นตน้ วิธีการหลีกเลียงก็คือ Visual 
Feedback นีควรเป็นภาพในทางบวก เช่น แล่นเรือเขา้หาฝัง ขบัยานสู่ดวงจนัทร์ และจะไปถึง
จุดหมายไดด้ว้ยการตอบถูกเท่านัน หากตอบผิดจะไม่เกิดอะไรขึน เป็นตน้ อย่างไรก็ตามถา้เป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ทีใชก้บักลุ่มเป้าหมายในระดบัสูงขึน การให้ผลป้อนกลบัดว้ยขอ้ความหรือ
ภาพ เช่น กราฟ กเ็ป็นการเหมาะสมดีพอแลว้ 

8. ทดสอบ (Access Performance) บทเรียนคอมพิวเตอร์ จดัเป็นบทเรียน 
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สาํเร็จรูปประเภทหนึง การทดสอบความรู้ใหม่ซึงอาจจะเป็นการทดสอบระหว่างบทเรียน หรือการ
ทดสอบในช่วงทา้ยของบทเรียนทีเรียกวา่ Post Test  เป็นสิงจาํเป็น การทดสอบดงักล่าวอาจเป็นการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้ดสอบตนเองการทดสอบเพือเก็บคะแนนหรือจะเป็นการทดสอบเพือวดัว่า
ผูเ้รียนผา่นเกณฑต์าํสุดเพือทีจะศึกษาบทเรียนต่อไปหรือไม่กไ็ด ้
  การทดสอบดงักล่าวนอกจากจะเป็นการประเมินการเรียนแลว้ ยงัมีผลใจการจาํ
ระยะยาวขอผูเ้รียนดว้ย ขอ้สอบจึงควรถามเรียงลาํดบัตามวตัถุประสงคข์องบทเรียน ถา้บทเรียนมี
หลายส่วนอาจจะแยกแบบทดสอบออกเป็นส่วน ๆ ตามเนือหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลงับทเรียน
อีกชุดหนึงกไ็ด ้ทงันีขึนอยูก่บัผูอ้อกแบบบทเรียนเองวา่จะตอ้งการแบบใด 

9. ส่งเสริมการจาํและนาํไปใช ้(Promote Retention and Transfer)ในการ 
เตรียมการสอนสําหรับชันเรียนปกติ ในขนัสุดทา้ยนีจะเป็นกิจกรรมสรุปเฉพาะประเด็นสําคญั 
รวมทงัขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพือใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสทบทวนหรือซกัถามปัญหาก่อนจบบทเรียน ใน
ขนันีเองทีผูส้อนจะไดแ้นะนาํการนาํความรู้ใหม่ไปใชห้รืออาจจะแนะนาํการศึกษา คน้ควา้เพิมเติม 
จิตวทิยาการเรียนรู้ทเีกยีวกบัการออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ 

ธวชัชยั งามสันติวงศ์ (  : - ) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนในการออกแบบและพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มีลกัษณะคลา้ยกบับทเรียนแบบโปรแกรมต่างกนัทีบทเรียนคอมพิวเตอร์ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นสือในการนําเสนอ ส่วนบทเรียนแบบโปรแกรมใช้กระดาษเป็นสือ ดังนัน
นกัวิชาการศึกษาจึงนาํแนวคิดทางดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้นาํมาประยกุตใ์ชเ้พือใหเ้กิดแรงเสริม เช่น 
แนวคิดของ กลาสเซอร์ (Glaser) และกาเย่ (Gagne) มาเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ คือ  

กลาสเซอร์ (Glaser : อา้งถึงในธวชัชยั งามสันติวงศ ์  : 11)  ไดน้าํเสนอโมเดลพืนฐาน
ในการสอน (Basic Teaching Model) ดงัแผนภูมิที   
 
 
 
 
แผนภูมิที 4 โมเดลพืนฐานในการสอน (Basic Teaching Model) ของโรเบิร์ต  กลาสเซอร์ 

จุดมุ่งหมายในการสอน (Instructional Objectives) หมายถึง จุดมุ่งหมายทีผูส้อนตงัไวก่้อน
สอนว่า ตอ้งการให้ผูเ้รียนเปลียนแปลงพฤติกรรมหลังจากเรียนรู้แล้วอย่างไร ดังนันจึงมกัตัง
จุดมุ่งหมายเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมการเรียนรู้นนัไดจ้ริง ๆ 

จุดมุ่งหมาย 
ในการสอน 

กาํหนด
พฤติกรรมของ

ผูเ้รียน

กระบวนการ
การเรียนการสอน 

การทดลอง
เพือใหบ้รรลุ

ตามจุดมุ่งหมาย
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 กาํหนดพฤติกรรมของผูเ้รียน (Entering Behavior) หมายถึง การทีผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้สิงใดบา้ง เพือให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายในการสอน โดยการกาํหนดพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนอยา่งชดัเจน เป็นพฤติกรรมทีสามารถวดัและตรวจสอบได ้
 กระบวนการเรียนการสอน (Instructional Procedures) หมายถึง กระบวนการทีผูส้อน
กาํหนดขึน เป็นขนัตอนต่าง ๆ เพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจอยา่งชดัเจน 
 การทดสอบ (Performance Assessment) หมายถึง การทีผูส้อนทดสอบผูเ้รียนหลงัจากที
สอนแลว้ ว่าเกิดการเรียนรู้หรือยงั เป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีตงัไวห้รือไม่ จะเห็นได้ว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ทีใช้กันอยู่ในปัจจุบนั ได้นําแนวคิดนีมาประยุกต์ กล่าวคือ ก่อนทีผูเ้รียนจะเขา้สู่
บทเรียน จะตอ้งมีวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมก่อน จากนนัจะมี Pretest แลว้จึงเริมอธิบายเนือหาที
ตอ้งการแลว้มีแบบทดสอบในตอนทา้ย 

กาเย ่(Gagne อา้งถึงใน  อารี  พนัธ์มณี  38 : 98) ไดแ้บ่งการเรียนรู้ออกเป็นขนั ๆ ดงันี 
       .  การจูงใจ (Motivation Phase) เป็นการชักจูงให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้โดย
ตงัเป้าหมายไวแ้ลว้ และเป็นสิงทีผูเ้รียนพอใจ เมือไดเ้รียนรู้ ความคาดหวงั (Expectancy) ของผูเ้รียน
เป็นแรงจูงใจอนัเป็นสาํคญัในการเรียนรู้ 
       .  การรับรู้เรือง ๆ ทีสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัของผูเ้รียน หรือรับรู้ตามเป้าหมาย
ทีตงัไว ้(Apprehending Phase) เช่น ความตงัใจ (Attention) และการเลือกการรับรู้ (Selective 
Perception) ความตงัใจเป็นรากฐานสาํคญัของการรับรู้ ผูเ้รียนจะเลือกรับรู้สิงเร้าทีสอดคลอ้งกบั
ความตงัใจของตนเมือความตงัใจเปลียนแปลงไปดว้ย 
       .  การปรุงแต่งสิงทีรับรู้ไวเ้ป็นความจาํ (Acguistion Phase) ซึงมีทงัความจาํระยะ
สัน (Short-Term Memory) ซึงเลือนหายไปไดเ้ร็ว และความจาํระยะยาว (Long-Term Memory) ซึง
มกัจาํไดน้านกวา่เลือนหายไปชา้กวา่ 
       4.  ความสามารถในการสะสมสิงเร้าทีจะจาํ (Acguistion Phase) ซึงส่วนใหญ่เป็น
การเกบ็รักษา หรือสะสมจากความจาํระยะยาว จากการคน้ควา้เพิมเติมปรากฏผลดงันี 
   .   ความรู้บางอยา่งกลายเป็นความจาํทีถาวรไม่เลือนหาย 
   .   ความรู้บางอยา่งจะค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา 
   .   ความรู้บางอยา่งอาจสบัสนไดเ้นืองจากมีสิงอืนมารบกวน 
     .  ความสามารถในการระลึกถึงสิงทีไดเ้รียนรู้ประยกุตไ์ปแลว้ได ้(Recall Phase)  
       6.  ความสามารถใชสิ้งทีเรียนรู้แลว้ไปประยกุตใ์ชก้บัสิงเร้าใหม่ทีประสบ
โดยเฉพาะในชีวิตประจาํวนั ซึงคลา้ยคลึงกบัสิงทีเคยเรียนรู้แลว้ (Generalization Phase) 
       .  การแสดงพฤติกรรมทีแสดงออกถึงการเรียนรู้ (Generalization Phase) 
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       8.  การแสดงผลการเรียนรู้กลบัไปยงัผูเ้รียน หรือการทีผูเ้รียนรู้ไดรั้บทราบผลการ
เรียนรู้ (Feedback Phase) 

ถนอมพร   เลาหจรัสแสง (  : 57-67) เสนอจิตวิทยาการเรียนรู้ทีเกียวกบัการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ไวด้งันี 
  .  ความสนใจและการรับรู้อยา่งถูกตอ้ง (Attention and Perception) การเรียนรู้
ของมนุษยเ์กิดจากการทีมนุษยใ์หค้วามสนใจกบัสิงเร้า (Stimuli) และรับรู้ (Perception) สิงเร้าต่าง ๆ 
นนัอยา่งถูกตอ้ง 
  2.  การจดจาํ (Memory) การเรียนเพือทีจะช่วยในการจดัเก็บหรือจดจาํสิงต่าง ๆ จึง
เป็นสิงทีจาํเป็น ผูส้ร้างบทเรียนตอ้งออกแบบบทเรียน โดยคาํนึงถึงหลกัเกณฑส์าํคญัทีช่วยในการจาํ
ไดดี้  ประการ คือ หลกัในการจดัระเบียบหรือโครงสร้างเนือหา (Organization) และหลกัในการ
การทาํซาํ (Repetition)  
  3.  ความเขา้ใจ (Comprehension) การทีมนุษยจ์ะนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั
ไดน้นัมนุษยจ์ะตอ้งผ่าน ขนัตอนในการนาํสิงทีมนุษยรั์บรู้นันมาตีความและบูรณาการให้เขา้กบั
ประสบการณ์และความรู้ ในโลกปัจจุบนัของมนุษยเ์อง 
  .  ความกระตือรือร้นในการเรียน (Active Learning) การทีจะออกแบบบทเรียนที
ทาํให้เกิดความกระตือรือร้นได้นัน จะต้องออกแบบให้ผูเ้รียน มีปฏิสัมพนัธ์กับบทเรียนอย่าง
สมาํเสมอ และปฏิสมัพนัธ์นนั ๆ จะตอ้งเกียวขอ้งกบัเนือหาและเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ 
  .  แรงจูงใจ (Motivation) ทฤษฎีแรงจูงใจทีสามารถนาํมาประยุกตใ์ชอ้อกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
  .  การควบคุมบทเรียน (Learner Control) การควบคุมบทเรียนมีอยู ่  ลกัษณะ คือ 
การให้โปรแกรมเป็นผูค้วบคุม (Program Control) การให้ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุม (Learner Control) 
และการผสมผสานระหวา่งโปรแกรมและผูเ้รียน (Combination) 
  7.  การถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) เป็นการเรียนรู้ในขนัแรกก่อนที
จะมีการนาํไปประยกุตใ์ชจ้ริง สิงทีมีอิทธิพลต่อความสามารถของมนุษยใ์นการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ ความเหมือนจริง (Fidelity) ของบทเรียน 
  .  ความแตกต่างรายบุคคล (Individual Difference) ผูเ้รียนแต่ละคนมีความเร็วชา้
ในการเรียนรู้แตกต่างกนัไป ผูเ้รียนบางคนจะเรียนไดดี้จากบางประเภท ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
การออกแบบให้บทเรียนมีความยืดหยุน่ เพือทีจะตอบสนองความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน
แต่ละคนไดเ้ป็นสิงสาํคญั 
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 กรอนลนัด ์(Gronlund  1994 : 128  อา้งถึงใน  ณรงคศ์กัดิ พรมวงั   : 4-6) ไดแ้บ่ง
ประเภทการสอนรายบุคคลไวเ้ป็น  ประเภทคือ 

.  โปรแกรมการสอนโดยการวิเคราะห์และกาํหนดการเรียนรายบุคคล  
(Individually Diagnosed and Prescribed Program : IDP) เป็นการสอนประเภททีมีวตัถุประสงค์
เนือหา ขนัตอน และกระบวนการเรียนตายตวั เป็นการสอนรายบุคคล โดยตอบสนองเอกลกัษณ์ของ
ผูเ้รียนดา้นเนือหา และเวลาเรียน กล่าวคือ ผูเ้รียนแต่ละคนจะริเริมจากขนัตอน ณ จุดทีตนมีความ
พร้อมและใชเ้วลาเรียนนอ้ยหรือมากตามสมควรตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
  .  โปรแกรมการสอนโดยการกาํกบัของตนเอง (Self-Directied Program : SDP) 
เป็นโปรแกรมการสอนรายบุคคลทีกาํหนดวตัถุประสงคล่์วงหน้าให้แก่ผูเ้รียนเป็นพิเศษผูเ้รียนมี
อิสระเต็มทีสามารถเลือกเรียนสือการเรียนและวิธีเรียนให้เหมาะสมกับเอกลกัษณ์ดา้นจริตการ
เรียนรู้ของตนเองและอิสระในดา้นการใชเ้วลาในการเรียน หัวใจสาํคญัของโปรแกรมการสอนโดย
การกาํกบัตนเองนี จึงเนน้ทีความพร้อมและความหลากหลายของสือการเรียนและระบบสารสนเทศ
ทางวิชาการ 
  .  โปรแกรมการสอนส่วนบุคคล (Personalized Program of Instruction : PPI) 
เป็นโปรแกรมการสอนรายบุคคลทีผูเ้รียนมีอิสระทีจะเลือกวตัถุประสงคที์ตนตอ้งการเรียนไดแ้ต่
ผูเ้รียนจะต้องทาํตามขนัตอนและกระบวนการเรียนทีกาํหนดไวส้ําหรับผูเ้รียนในการกระทาํ
กิจกรรมจนบรรลุวตัถุประสงค์ทีตนเองได้เลือกไว  ้ระบบนีมุ่งเน้นตอบสนองต่อความสนใจ 
ความสามารถ และช่วงเวลาในการเรียนของแต่ละคน 
  .  โปรแกรมการศึกษาอิสระ (Independent Study Program : ISP) เป็นโปรแกรม
การสอนรายบุคคลทีใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนอยา่งเตม็ที คือผูเ้รียนสามารถเลือกวตัถุประสงคก์ระบวนการ
เรียนและสือการศึกษาของตนเอง ระบบนีสามารถตอบสนองต่อลกัษณะความแตกต่างของดา้น
ความสนใจของผูเ้รียน เอกลกัษณ์ดา้นจริตการเรียนรู้ และดา้นอตัราเวลาเรียนของแต่ละคนเริมแรก
ระบบนีนิยมใชก้บัผูที้เรียนเก่ง ปัจจุบนัใชไ้ดก้บัผูเ้รียนทุกระดบั 
การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
      เอเลสซี และทรอลลิป (Alessi and Trollip  1991  :  245-248) ไดก้ล่าวถึงการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์วา่จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากนกัคอมพิวเตอร์ นกัการศึกษาและผูเ้ชียวชาญ
ของสาขาวิชาทีจะทาํ โดยแบ่งการพฒันาเป็นขนัตอนดงันี 
  .  ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนและเนือหาหลกัสูตร เพือเลือกเนือหาวิชาทีจะนํามา
พฒันาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาเลือกเนือหาทีมีการฝึกทกัษะทาํซาํบ่อย ๆ เนือหาที
ตอ้งการใหเ้ห็นกระบวนการความเคลือนไหว กระบวนการเปลียนแปลง ซึงไม่สามารถนาํเสนอโดย
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สือการสอนอืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และคาดว่าจะช่วยประหยดัเวลาหรือลดค่าใชจ่้ายมากกว่า
วิธีเดิม แบ่งเนือหาให้เป็นเรืองหลกัและเรืองยอ่ยให้สัมพนัธ์กนั ในการเตรียมบทเรียนหนึง ๆ นนั
จะตอ้งคาํนึงถึงผูเ้รียนว่าอยู่ในระดบัชนัใด ประสบการณ์เดิมเป็นอย่างไร เป็นเด็กทีเรียนเก่งหรือ
เรียนอ่อนทงันีจะไดเ้ป็นแนวทางในการออกแบบบทเรียน ส่วนเด็กเก่งอาจมีความซับซ้อนของ
บทเรียนมากกว่าเด็กทีเรียนอ่อน นอกจากนีจะตอ้งพิจารณาว่าผูเ้รียนนนัอยู่ในวยัทีมีช่วงเวลาของ
ความสนใจยาวเท่าใดเพือกาํหนดเวลาเรียนบทเรียนใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

.  กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เป็นการกาํหนด 
คุณสมบติัและสิงทีคาดหวงัจากผูเ้รียนว่า หลงัจากการใชบ้ทเรียนแลว้ ผูเ้รียนควรจะไดรู้้อะไร การ
กาํหนดจุดประสงคส์ามารถแบ่งเป็น  พวก คือ 
   .   จุดประสงคท์วัไป (General Objective) เป็นจุดประสงคก์วา้ง ๆ ที
ผูเ้ขียนตอ้งการจากทีจะเขียน 
        .   จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) เนือหาทีจาํเป็น
และสาํคญัมาก เพราะจะทาํใหผู้เ้ขียนดาํเนินเรืองไดต้รงเป้าประสงค ์เนืองจากจุดประสงคป์ระเภทนี 
เป็นจุดประสงคที์กระจ่างชดัทีสุด ซึงทุก ๆ คนจะเขา้ใจตรงกนั และการวดัผลสามารถวดัไดใ้นสิงที
ตอ้งการจะวดั 
  .  เลือกและกาํหนดรูปแบบเพือนาํเสนอบทเรียน เช่น กาํหนดเนือหาในแต่ละ
จอภาพ กาํหนดรูปแบบ ขนาดและสีของตวัอกัษร ลกัษณะของกราฟิก การเคลือนไหวของตวัอกัษร
และรูปภาพ รวมทงัการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัเครืองคอมพิวเตอร์ เช่น ใชค้าํทีให้อารมณ์
ความรู้สึก ใหค้วามเคลือนไหว กระตุน้ความคิด และเป็นกนัเองกบัผูเ้รียน 
  .  เขียนผงังาน (Flow Chart) เพือแสดงเคา้โครงการทาํงานวา่มีขนัตอนอยา่งไรดงั 
แผนภูมิที  5 
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แผนภูมิที 5 ขนัตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ (Alessi and Trollip.  1991  :  246)  
  .  เขียนแผนภาพประกอบการนาํเสนอ (Storyboard) เพือบอกใหท้ราบว่าหนา้จอ
นนัมีอะไรบา้ง เช่น เนือหา คาํถาม รูปภาพ ภาพเคลือนไหวและปุ่มบอกทิศทาง ขนัตอนแรกในการ
นาํเสนอเนือหาควรจะเป็นขอ้ความทีต่อเนือง ลดักุม มากกว่านาํเสนอเฉพาะส่วนรูปแบบการเขียน
เหมาะสมกบัระดบัการอ่านของผูเ้รียน เลือกวิธีการตอบสนองทีเหมาระสมต่อผูเ้รียนเขียนเนือหา
หลกั และระดบัการอ่านของผูเ้รียน เลือกวิธีตอบสนองทีเหมาะสมต่อผูเ้รียน เขียนเนือหาหลกัและ
เนือหารองให้พอดีกับกระดาษ  เ ป็นงานทีต้องใช้ทังศิลป์และความอดทนสูงเพราะหน้า
จอคอมพิวเตอร์จะเล็กกว่าผูเ้ขียนจะต้องตัดสินใจลดข้อความบางส่วนเมือพิมพ์แล้วเกินหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ควรตรวจสอบการปรากฏของส่วนต่าง ๆ ในหนา้จอคอมพิวเตอร์ เช่น คาํถามและ
ขอ้มูลยอ้นกลบัควรมีตาํแหน่งให้วางไดพ้อดีจริง ๆ ในหนา้จอคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าไม่วางทบั
กนั ในหนึงหนา้จอ ไม่ควรมีขอ้มูลหนาแน่นเกินไป 

ศึกษาและวิเคราะห์เนือหาหลกั 

กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม

ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาตรวจสอบ กาํหนดรูปแบบ 

เขียนผงังาน (Flow Chart) 

ออกแบบทดสอบ เขียน  Storyboard 

สร้าง ปรับปรุง 

ผูเ้ชียวชาญดา้นโปรแกรมตรวจสอบ 

นาํไปทดลองใช ้ ปรับปรุง 

จดัทาํคู่มือเผยแพร่ 
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  .  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เป็นการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินสิงทีผูส้อนคาดหวงัให้ผูเ้รียนมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีพึงประสงค ์หรือ
เรียกวา่เกิดการเรียนรู้ มี  ดา้น คือ พทุธิศึกษา ทกัษะศึกษา เจตนาศึกษา 
  .  พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขนัตอนนีเป็นกระบวนการถ่ายโอนส่วนของ
เนือหาความรู้ทีเขียนไวใ้นกระดาษหรือ Storyboard สู่คอมพิวเตอร์ โดยเลือกโปรแกรมทีสามารถ
ทาํงานไดต้ามความตอ้งการของการนาํเสนอตามรูปแบบทีกาํหนดไว ้
  .  ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญด้านโปรแกรม โดยจะประเมินความ
เหมาะสมในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ เนือหาครบถว้น การใช้ภาษาเหมาะสมไดใ้จความ 
สามารถสือความหมายไดดี้ รวมถึงความเหมาะสมในการเลือกใชก้ารเสริมแรงและความยาวของ
บทเรียน 
  .  ทดลองใชเ้พือหาประสิทธิภาพ ซึงจะทดลองเป็นรายบุคคลและทดลองกลุ่ม
ย่อยก่อนนาํไปใช ้หากพบขอ้บกพร่องจะตอ้งปรับปรุงและแกไ้ขให้สมบูรณ์ การปรับปรุงจะตอ้ง
เปลียนแปลงทีตวัตน้ฉบบัหรือ Storyboard ก่อนจึงไปปรับปรุงทีตวัโปรแกรม วิธีการปรับปรุง
บทเรียนในต่าง ๆ มีดงันี 
     .   ปรับปรุงความถูกตอ้งของเนือหา (Technical Accuracy) การปรับปรุง
ในดา้นนีจะตอ้งใหผู้เ้ชียวชาญในเนือหาวิชานนัโดยเฉพาะ เป็นผูต้รวจความถูกตอ้ง 
     .   การแกไ้ขทางเทคนิคการเขียน (Programming Technique) เช่น 
แกไ้ขไม่ให้กรอบกระโดดขา้มขนัจนผูเ้รียนไม่เขา้ใจ หรือกรอบถีเกินไปจนหน้าเบือ หรือการฝึก
นอ้ยเกินไปจนผูเ้รียนไม่เขา้ใจเนือหา จึงจาํเป็นตอ้งปรึกษากบัผูช้าํนาญการเขียนโปรแกรมดว้ย 
     .   การแกไ้ขทางภาษา (Composition) เช่น ภาษาอ่านแลว้เขา้ใจยาก 
หรือเกิดความสับสน การแบ่งวรรคตอนไม่ดีทาํให้ผูอ่้านงง ตลอดจนความเหมาะสมของตวัอย่าง 
และอืน ๆ ซึงจะตอ้งแกไ้ขโดยยดึผูเ้รียนเป็นหลกั 
  .  จดัทาํคู่มือประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ ซึงจะตอ้งเขียนคู่มือ
ประกอบการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2546:84-89) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถสรุปเป็นขนัตอนการดาํเนินการไดด้งันี 

ขนัที    การวเิคราะห์ (Analyze) 
ขนัที    การออกแบบ (Design) 
ขนัที    การพฒันาบทเรียน (Develop) 
ขนัที    การนาํไปใช/้ทดลองใช ้(Implement) 
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ขนัที    การประเมินและปรับปรุงแกไ้ข (Evalnate and Revese) 
ขนัที  การวิเคราะห์ ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี 

   .  การวิเคราะห์เนือหา (content Analysis) ขนัตอนนีนับว่าสําคญัทีสุดของ
กระบวนการออกแบบบทเรียนช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์ความตอ้งการของ
หลกัสูตรทีจะนาํมาผลิตเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ในส่วนของเนือหา บทเรียนจะไดม้าจากการศึกษา
และวิเคราะห์รายวิชาและเนือหาของหลกัสูตร รวมไปถึงแผนการเรียนและการสอน และคาํอธิบาย
รายวิชา หนังสือตาํรา และเอกสารประกอบในการสอนแต่ละวิชา หลกัจากไดร้ายละเอียดของ
เนือหาทีตอ้งการแลว้ใหป้ฏิบติั ดงันี 
   .  นาํมากาํหนดวตัถุประสงคท์วัไป 
   .  จดัลาํดบัเนือหาใหมี้ความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั โดยการเขียน Network 
Diagram แสดงความสมัพนัธ์ของเนือหา 
   .  เขียนหวัขอ้เรืองตามลาํดบัของเนือหา 
   .  เลือกหวัเรืองและเขียนหวัขอ้ยอ่ย 
   .  เลือกเรืองทีจะนาํมาผลิตบทเรียน แยกเป็นหัวขอ้ย่อยแลว้จดัลาํดับ
ความต่อเนือง และความสมัพนัธ์ในหวัขอ้ยอ่ยของเนือหา 
       .  การกาํหนดวตัถุประสงคข์องบทเรียน (Tutorial Objectives) เป็นแนวทางที
กําหนดไว้เพือคาดหวังให้ผูเ้รียนมีความสามารถในเชิงรูปธรรมหลังจากทีจบบทเรียนแล้ว 
วตัถุประสงคจึ์งเป็นสิงสาํคญัทีสุดเของบทเรียนปกติจะเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีสามารถวดั
ไดห้รือสงัเกตไดว้า่ ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมอยา่งไรออกมาในระหว่างการเรียนหรือหลงัจบบทเรียน
แลว้ เช่น อธิบายได ้แยกแยะได ้อ่านได ้เปรียบเทียบไดเ้ป็นตน้ วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดงักล่าว
นีจะไดจ้ากขอบข่ายของเนือหาทีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขนัที  ซึงจะสอดคลอ้งกบัหวัเรืองยอ่ยทีจะ
นาํมาผลิตเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
       .  การวิเคราะห์เนือหาและกิจกรรม (Content and Activities Analysis) 
ในขนัตอนนี จะยึดตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเป็นหลกั โดยทาํการขยายความ มีรายละเอียด
ดงันี 
    .  กาํหนดเนือหา กิจกรรมการเรียน และแนวคิด (Concepts) ทีคาดหวงั
วา่จะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
   .  เขียนเนือหาสนั ๆ ทุกหวัขอ้ยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม 
   .   เขียนแนวคิดทุกหวัขอ้ยอ่ย จากนนันาํมา 
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       . .   จดัลาํดบัเนือหา ไดแ้ก่ 
    .  บทนาํ 
    .  ระดบัของเนือหาและกิจกรรม 
    .  ความต่อเนืองของเนือหาและแต่ละกรอบ 
    .  ความยากง่ายของเนือหา 
    .  เลือกและกําหนดสือทีจะช่วยทําให้เกิดการเรียนรู้ โดย
พิจารณาในแต่ละกิจกรรมวา่  ตอ้งใชสื้อชนิดใด แลว้ระบุลงในกิจกรรมนนั 
        . .   เขียนผงัเนือหา (Layout Content) โดยการ 
    .  แสดงการเริมตน้ และจุดจบของเนือหา 
    .   แสดงการเชือมต่อและความสัมพันธ์การเชือมโยงของ
บทเรียน 
    .  แสดงการปฏิสมัพนัธ์ของกรอบต่าง ๆ ของบทเรียน 
    .  แสดงเนือหา จะใชแ้บบสาขา หรือแบบเชิงเสน้ 
    .  การดาํเนินบทเรียน วิธีการเสนอเนือหา และกิจกรรม 
        . .   การออกแบบจอภาพ และการแสดงผล ไดแ้ก่ 
    .  บทนาํและวิธีการใชโ้ปรแกรม 
    .  การจดักรอบ หรือแต่ละหนา้จอ 
    .  การให ้สี แสง เสียง ภาพ ลวดลายและกราฟิกต่าง ๆ 
    .  การพิจารณารูปแบบของตวัอกัษร 
    .  การตอบสนอง และการโตต้อบ 
    .  การแสดงผลลงบนจอภาพและเครืองพมิพ ์
        . .   กาํหนดความสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ 
    .  ความสมัพนัธ์ของเนือหา 
    .  กิจกรรมการเรียนการสอน 
  .  การกาํหนดขอบข่ายบทเรียน การกาํหนดขอบข่ายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
หมายถึง การกาํหนดความสมัพนัธ์ของเนือหาแต่ละหวัขอ้ยอ่ย ในกรณีทีเนือหาในเรืองดงักล่าวแยก
เป็นหัวเรืองย่อยหลาย  ๆ  ข้อ  จําเป็นต้องกําหนดขอบข่ายของบทเรียนแต่ละเรือง  เพือหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียน แลว้ระบุความสมัพนัธ์ดงักล่าวเพือใหท้ราบถึงแนวทางขอบข่ายของ
บทเรียนทีผูเ้รียนต่อไป  หลกัจากทีจบบทเรียนในแต่ละหวัขอ้เรืองยอ่ยแลว้ ถา้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ทีออกแบบขึนมีเพียงบทเรียนเรืองเดียว ขอบข่ายความสมัพนัธ์ของบทเรียนกอ็าจละเลยไปได ้
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  .  การกาํหนดวิธีการนาํเสนอ (Pedagogy/scenario) ไดแ้ก่ การเลือกรูปแบบการ
นาํเสนอเนือหาในแต่ละกรอบว่าจะใช้วิธีการแบบใด โดยสรุปผลจากขนัตอนที  และ  นาํมา
กาํหนดเป็นรูปแบบการนาํเสนอเป็นตน้ว่า การจดัตาํแหน่งและขนาดของเนือหาการออกแบบและ
แสดงภาพและกราฟิกบนจอภาพการออกแบบเฟรมต่าง ๆ ของบทเรียนและการนําเสนอส่วน
ประการสุดทา้ยไดแ้ก่ การวดัและประเมินผล แบบปรนยั จบัคู่ และเติมคาํตอบ 

ขนัที  การออกแบบ (Design) การออกแบบเป็นการวางแผนการพฒันาบทเรียนซึง
โดยทวัไปจะดาํเนินการ ดงันี 

 .  การสร้างผงังาน (Flowchart) ผงังานจะเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียวในการสร้าง
หรือพฒันาบทเรียน ผงังานจะเป็นเสมือนแผนที (Site Map) เป็นแนวทางในการผลิตและพฒันา
บทเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 .  จดัทาํบตัรเรือง (Storyboard) บตัรเรืองหมายถึง บตัรเรืองราวของบทเรียนที
ประกอบดว้ยเนือหาแบ่งเป็นหรอบ ๆ ตามวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบการนาํเสนอ โดยร่างเป็นแต่ละ
กรอบ เรียงตามลาํดบัตงัแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุดทา้ยของแต่ละหัวขอ้ยอ่ย นอกจากนีบตัรเรือง 
ยงัจะตอ้งระบุภาพทีใชใ้นแต่ละกรอบ พร้อมเงือนไขต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น ลกัษณะของ ภาพ เสียง
ประกอบ ความสัมพนัธ์ของกรอบเนือหากบักรอบอืน ๆ โดยยดึหลกัการและแนวทางตามขนัที  ที
ไดจ้ากการวิเคราะห์ออกแบบบทเรียน (Courseware Design) มาแลว้ 

 .  การออกแบบพฒันาสืออืน ๆ ประกอบบทเรียน เช่น การเขียนบทเสียงบรรยาย 
บทการจดัทาํวิดีโอประกอบบทเรียน เป็นตน้ 

     ขนัที   การผลิตบทเรียน  (Courseware Construction) การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
นบัว่ามีความสาํคญัประการหนึง เนืองจากเป็นขนัตอนหนึงทีจะไดเ้ป็นผลงานออกมาภายหลงัทีได้
ทาํตามขนัตอนต่าง ๆ แลว้ ในขนันีจะดาํเนินการตามบตัรเรืองทีกาํหนดไวท้งัหมดนับตงัแต่การ
ออกแบบกรอบเปล่าหน้าจอ การกาํหนดสีทีจะใชง้านจริง รูปแบบของตวัอกัษรทีจะใชข้นาดของ
ตวัอกัษร สีพืนและสีตวัอกัษร นอกจากนีแลว้ยงัมีขอ้มูลต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ดงันี 

.  การใส่เนือหาและกิจกรรม (Input Content) ไดแ้ก่ 
      .   ขอ้มูลทีจะแสดงบนจอ 
      .   สิงทีคาดหวงัและการตอบสนอง 

       .   ขอ้มูลสาํหรับการควบคุมการตอบสนอง 
     .   การใส่ขอ้มูล/บนัทึกการสอน (Input Teaching Plan)    

.  ผลิตบทเรียน (Generate Courseware) โดยใชโ้ปรแกรมผลิตบทเรียนไดแ้ก่ 
   .   การผลิตภาพ เช่น ภาพลายเสน้ ภาพนิง ภาพเคลือนไหว อืน ๆ  
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     .   การผลิตเสียง 
  .   การผลิตเงือนไขบทเรียน เช่น การโตต้อบ การป้อนกลบั และอืน ๆ 
  .   การสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งเนือหาแต่ละกรอบ แต่ละหวัขอ้ 
ขนัที  การนาํไปใช้/ทดลอง (Implement) ในขนัตอนการนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ที

พฒันาขึนไปใชง้าน รวมทงัการทดลองใช ้ซึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งผ่านกระบวนการตรวจสอบ
และการประเมินบทเรียน (Courseware Testing and Evaluating) ก่อน เพือประเมินผลในขนัแรก
ของตวับทเรียนวา่มีคุณภาพอยา่งไร ซึงมีขอ้พิจารณา ดงันี 

1. การตรวจสอบ ในการตรวจสอบนนัจะตอ้งทาํตลอดเวลา หมายความถึงการ 
ตรวจสอบในแต่ละขนัตอนของการออกแบบบทเรียน 
       .  การทดสอบการใชง้านบทเรียน โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ จาํเป็นตอ้งมี
การทดสอบบทเรียนก่อนทีจะมีการนาํไปใชง้าน เพือเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งในการใชง้าน
ของบทเรียน 

      .  การประเมินบทเรียน มีจุดประสงคเ์พือการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์และ
การประเมินผลสมัฤทธิของผูเ้รียน 

   นอกจากนีในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์  ก่อนนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนหรือ
การฝีกอบรมก็ตาม เพือให้ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ทีมีคุณภาพจึงมีเกณฑที์จะประเมินคุณภาพของ
บทเรียนเป็นแนวทางเป็นลาํดบัขนั ดงันี 
   ขนัที  ตรวจสอบสือการสอนทุกชินทีมีมากบับทเรียนคอมพิวเตอร์ดว้ย 
เช่น คาํแนะนาํ คาํสงั และคู่มือ เป็นตน้ 
   ขนัที  ตรวจสอบจาํนวนของอุปกรณ์ประกอบ (ถา้มี) ว่าครบในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ หรือไม่ 
   ขนัที  ลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์นนัดู (Preview) ก่อนทีจะประเมินว่า
ทาํงานเป็นปกติดีหรือไม่ 
   ขันที  ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์นันเป็นรอบทีสอง เพือพิจารณาใน
รายละเอียดยงิขึน และการบนัทึกความเห็น จากการสงัเกตไวทุ้กขนัตอน 
 ขนัที  การประเมินและปรับปรุงแกไ้ข (Evaluate and Revise) การประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะเป็นขนัตอนสุดทา้ยก่อนทีจะไดน้าํขอ้มูลจากการประเมินมาปรับปรุง
บทเรียน ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และการใช้งานครังต่อไปก่อนทีจะเผยแพร่บทเรียน 
จาํเป็นตอ้งสร้างคู่มือการใชง้านของบทเรียนดงักล่าว เพืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช ้ทาํให้การ
นาํไปใชง้านเกิดประโยชน์สูงสุด 
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การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ ( 40 : 101 - 102  )  กล่าวว่า  การหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการหาประสิทธิภาพและการนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ในทีนีการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึงจะช่วยให้ผูใ้ช้สือมีความมนัใจว่าจะเกิด
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนจริงเมือใชสื้อนนัแลว้ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(E ) หาจากอตัราส่วนของประสิทธิภาพของกิจกรรมหรืองานทีได้รับมอบหมาย (E1) ต่อ 
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์โดยพิจารณาจากผลการสอบ (E2) หรือ  E = E1: E2 

การกาํหนดเกณฑ์  E1 / E2 ให้มีค่าเท่าใดนนัให้ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจ
โดยปรกติเนือหาทีเป็นความรู้ความจาํมกัจะตงัไว ้ / ,  / ,  หรือ  /   ส่วนเนือหาทีเป็น
ทกัษะหรือเจตนศึกษาอาจตงัไวต้าํกว่านี เช่น  /   เป็นตน้  อย่างไรก็ตามไม่ควรตงัเกณฑไ์วต้าํ  
เพราะตงัเกณฑไ์วเ้ท่าใดกไ็ดผ้ลเท่านนั 
   E1 หมายถึง     ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละของ
คะแนนนกัเรียนไดรั้บโดยเฉลียจากการทาํแบบฝึกหดั 
   E2 หมายถึง     ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์โดยคิดจากร้อยละของ
คะแนนเฉลียจากการสอบหลงัการเรียน 

สูตร 1001   

   1002

F

 

เมือ 1      หมายถึง   ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละของ         
                                       คะแนนทีนกัเรียนไดรั้บโดยเฉลียจากการกระทาํ  
                                   แบบฝึกหดัและกิจกรรม  

   2       หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์โดยคิดจากร้อยละของ 
คะแนนเฉลียจากการสอบหลงัเรียน 

    หมายถึง คะแนนรวมของกลุ่มตวัอยา่งจากการทาํแบบฝึกหดัหรือ 
กิจกรรม 

   F  หมายถึง คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
          หมายถึง จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด 
          หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัหรือกิจกรรม 
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          หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
ขันตอนการหาประสิทธิภาพ 
 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ ( 40 : 101 - 102  )  ไดก้ล่าวว่า  เมือผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแลว้ตอ้งนาํไปหาประสิทธิภาพตามขนัตอนต่อไปนี 
 ก.  :1 ( แบบเดียว )  คือทดลองกบัผูเ้รียน  คนโดยใชเ้ด็กเก่ง  ปานกลาง  และเด็กอ่อน  
คาํนวณหาประสิทธิภาพ   เสร็จแลว้ปรับปรุงให้ดีขึน  โดยปรกติคะแนนทีไดจ้ากการทดลองแบบ
เดียวนีจะไดค้ะแนนตาํกว่าเกณฑ์มาก  แต่ไม่ตอ้งวิตกเมือปรับปรุงแลว้จะสูงขึนมาก  ก่อนนาํไป
ทดลองแบบกลุ่มในขนันี  1 / 2   ทีไดจ้ะมีค่าเท่ากบั  /  
 ข.  1:10  ( แบบกลุ่ม )  คือทดลองกบัผูเ้รียน  –  คน  ( คละผูเ้รียนทีเก่ง กลาง อ่อน )  
คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุง  ในคราวนีคะแนนของผูเ้รียนจะเพิมขึนอีกเกือบเท่าเกณฑ์
โดยเฉลียจะห่างจากเกณฑป์ระมาณ  %  นนัคือ 1 / 2   ทีไดจ้ะมีค่าเท่ากบั  /   
 ค.  :100  ( ภาคสนาม )  ทดลองกบัผูเ้รียนทงัขนั  -   คน  คาํนวณหาประสิทธิภาพ
แลว้ทาํการปรับปรุง  ผลลพัธ์ทีไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑ ์ ทีตงัไว ้ หากตาํจากเกณฑไ์ม่เกิน . %  ก็
ให้ยอมรับ  หากแตกต่างกนัมากผูส้อนตอ้งกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพโดยยึดสภาพความจริงเป็น
เกณฑ ์ สมมติว่า  เมือทดสอบหาประสิทธิภาพแลว้ได ้ . / .   ก็แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนนัมีประสิทธิภาพ  . / .   ใกลเ้คียงกบัเกณฑ ์ /   ทีตงัไว ้ แต่ถา้ตงัเกณฑไ์ว ้ /
เมือผลการทดลองเป็น  . / .   ก็อาจเลือนเกณฑม์าเป็น  / ได ้ 
 

แผนทคีวามคดิ  ( Mind  Mapping )   
 ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดน้าํแผนทีความคิดมาใชใ้นขนัสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้  เพือเป็นการวดัความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนหลงัจากทีไดเ้รียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ความหมายของแผนทีความคดิ  
 มีผูก้ล่าวถึงความหมายของแผนทีความคิด (Mind Mapping) ไวด้งันี 
 สมศกัดิ  สินธุระเวชญ์ (  : ) กล่าวว่า การใชแ้ผนทีรูปแบบต่าง ๆ จะทาํให้เห็น
ภาพรวมทงัหมด เห็นความสัมพนัธ์ของความคิดรวบยอดต่าง ๆ ซึงทาํให้ความคิดยดืหยุน่ และเห็น
ภาพขอ้เทจ็จริงชดัเจน สามารถเก็บไวใ้นหน่วยความจาํไดง่้าย 
 สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (  : ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผงัความคิด(Concept 
Mapping) ไวว้่า “การสร้างผงัความคิดเป็นการจดักลุ่มความคิดรวบยอดเพือให้เห็นความสัมพนัธ์
ของความคิดระหวา่งความคิดหลกัและความคิดรองลงไป 
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 วิสาข ์ จติัวตัร์ (  : ) อธิบายว่าแผนทีความคิด (Mind Mapping) คือ เครืองมือทีใชใ้น
การจดัรวบรวม สรุป และแสดงความคิดหรือขอ้มูลสาํคญัในรูปแบบของแผนภูมิหรือภาพ 
 บูซานและบูซาน (Buzan and Buzan 1997 :59) ไดอ้ธิบายความหมายของแผนทีความคิดไว้
ว่า เป็นการแสดงการออกของการคิดแบบรอบทิศทางซึงเป็นลกัษณะการทาํงานตามธรรมชาติของ
สมองมนุษยน์อกจากนี ยงัเป็นเทคนิคการแสดงออกดว้ยภาพทีมีพลงังานนาํไปสู่กญุแจสากลทีจะใช้
ไขประตูสู่ศกัยภาพของสมอง แผนผงัทางปัญญาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัแง่มุมมองชีวิตซึง
การเรียนทีไดรั้บการพฒันาและการคิดแจ่มชดัขึนจะนาํไปสู่การพฒันาการกระทาํต่าง ๆ ของมนุษย ์
 จากความหมายของแผนทีความคิดดงักล่าว สรุปไดว้่า แผนทีความคิดเป็น แผนภาพหรือ
เทคนิคกราฟิกทีแสดงออกทางดา้นความคิด   เป็นวิธีการของกระบวนการคิดตามธรรมชาติอย่าง
ต่อเนือง ซึง เชือมโยงความคิดรวบยอด และรายละเอียดทีสําคญัเขา้ด้วยกันในรูปของแผนภูมิ
สะดวกต่อความเขา้ใจจดจาํ 
ประเภทของแผนทคีวามคดิ 

แผนทีความคิด มีหลายรูปแบบดว้ยกนั มีผูเ้สนอไวด้งันี 
 ลูสเซล (Reutzel 1985 : 401 – 404) ไดแ้บ่งประเภทของแผนทีความคิดไว ้  ประเภท คือ 
 .  แผนทีแสดงการเปรียบเทียบ (A compare – contrast map) เป็นแผนทีสาํหรับแสดงการ
เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างของเรืองหรือขอ้ความเช่น 
 
 
 
ยดืหยุน่  ไม่มีวฒิุทางภาษาไทย       เขม้งวด               มีวฒิุทางภาษาไทย
     วฒิุ 
                  ป.ตรี 
     ระดบั   
     สอน 
     ภาษาไทย 
น.ร.เป็นศูนยก์ลาง  ใฝ่รู้       ครูเป็นศูนยก์ลาง                ไม่ใฝ่รู้ 
  
แผนภูมิที 6 แผนทีเปรียบเทียบ 
 
 

ต่าง ต่าง
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 .  แผนทีแสดงเหตุผล (story map of cause – effcct chain) เป็นแผนทีทีเหมาะสาํหรับ
แสดงเหตุผล เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 7 แผนทีแสดงเหตุผล 
 ไฮเออร์  (Hyerle 1996, อา้งถึงใน สุรศกัดิ  หลาบมาลา   : 38 – 45) กล่าวว่า แผนที
ความคิดเป็นเครืองมือให้นกัเรียนเขา้ใจกระบวนการคิด และมองเห็นเป็นรูปร่างได ้ไดเ้สนอแผนที
ความคิดไวด้งันี 
 .  การคิดแบบอุปมาอุปไมย (metaphorical) คือเปรียบเทียบสิงทีต่างกันใช้เชือม
แนวความคิด  ประการ แผนทีชนิดนี เรียกวา่ แผนทีการคิดแบบสะพาน (bridge map) เช่น 
 
 

ใหรั้กษาความดี   เสมือน   เกลือรักษาความเคม็ 
 
แผนภูมิที 8 แผนทีการคิดแบบอุปมาอุปไมย 
 .  การคิดระบบเชิงพลวฒัน์  (systems dynamics thinking) เป็นการคิดแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างเหตุและผล ระหว่างลาํดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน อาจจะแสดงดว้ยแผนทีรูปภาพต่าง ๆ 
ดงันี 

.   แผนทีเชิงระบบขนัตอน (system map)   ซึงจะรู้จกักนัในกระบวนการ     input  
Process  และoutput  และอาจจะมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบัไดด้ว้ย เช่น  
 
 

พอ่แม่
เขม้งวด 

ครูไม่มีวฒิุทาง
ภาษาไทยไม่

นกัเรียน
ไม่เห็นประโยชน์

ปัญหาลายมือ
ไม่สวย

ขาดเทคนิค
วิธีสอน  
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แผนภูมิที 9 แผนทีเชิงระบบขนัตอน 
       2.2  แผนทีลาํดบัเหตุการณ์ (flow map) ใชแ้สดงเหตุการณ์ทีเกิดขึนอยา่งต่อเนือง
แลว้นาํไปสู่ผลอยา่งใดอยา่งหนึง เช่น  
 
 
 
 
แผนภูมิที 10 แผนทีลาํดบัเหตุการณ์   
  .   แผนทีแสดงเหตุผลซบัซอ้น   (multi – flow map)       บางครังกอ็าจจะเรียกวา่  
causc and effect map กไ็ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 11 แผนทีแสดงเหตุผลซบัซอ้น     

.  การคิดแบบลาํดบัสูงตาํ (hierarchical thinking) คือ การคิดทีมีแนวความคิดหลกั
แนวความคิดย่อย หรือความคิดทีแบ่งไดเ้ป็นลาํดบัขนั หรือแบ่งเป็นประเภท ซึงอาจจะแสดงดว้ย
แผนทีความคิดดงันี 

.   แผนทีความคิดแบบส่วนร่วม/ส่วนยอ่ย (whole / part / map) แสดงถึงความ 

สติปัญญาสูง ผลการเรียนดีเอาใจใส่ต่อการเรียนดี

เกรดเฉลียสูง

ฝนตกหนกั นาํทะเลหนุน นาํท่วมกรุงเทพฯ

พอ่แม่ไม่มีเวลาให ้

ครูดุ

คบเพือนไม่ดี

หนัหาสุรา
และสารเสพ

ติด

ผลการเรียน
ตกตาํ

คิดสนั
ฆ่าตวัตาย
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เกียวพนัระหวา่งหลกัการใหญ่กบัหลกัการยอ่ย เช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 12 แผนทีความคิดแบบส่วนร่วม/ส่วนยอ่ย 
  .   แผนทีความคิดแบบประเภท ( classification map ) แสดงใหเ้ห็นการแยกเป็น
ประเภทต่าง ๆ เช่น 
 
  
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 13 แผนทีความคิดแบบประเภท 

.  การคิดแบบประเมิน ( evaluative thinking ) หวัขอ้นีรวมเอาการคิดแบบบรรยายและ 
เปรียบเทียบไวด้ว้ยแสดงเป็นแผนทีความคิด ไดด้งันี 

.   แผนทีบรรยายคุณภาพ หรืออารมณ์ ( bubble map ) ของบุคคล สถานที หรือ 
ตวัแปร เช่น 

สิงมีชีวิต 

สัตว์

พืช

สัตวที์มีกระดูกสันหลงั

สตัวที์ไม่มีกระดูกสนั
หลงั

พืชยนืตน้

พืชลม้ลุก

งบประมาณโรงเรียน 

หมวดเงินเดือน หมวดค่าตอบแทน หมวดสิงก่อสร้าง หมวดวิจยั 
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แผนภูมิที 14 แผนทีบรรยายคุณภาพ หรืออารมณ์ 

.   แผนทีเปรียบเทียบความคิด หรือคุณภาพ    ( double bubble map )    ใชเ้ปรียบ 
เทียบแนวความคิด เหตุการณ์ หรือสิงใดสิงหนึงกบัอีกสิงหนึง ทงัในส่วนทีเหมือนกนั และแตกต่าง
กนั เช่น 
 
   ส่วนทีแตกต่าง                      ส่วนทีคลา้ย                             ส่วนทีแตกต่าง 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที 15 แผนทีเปรียบเทียบความคิด หรือคุณภาพ     

ชาตรี สาํราญ (  :  – 46 ) เสนอรูปแบบของการทาํแผนทีความคิดไว ้  รูปแบบ  ดงันี 
 .  Mind Mapping จากแนวคิดของ โทนี บูซาน ( Tony Buzan ) ใชใ้นการระดมพลงัสมอง 
โดยบนัทึกความคิดหลกัไวต้รงกลาง แลว้แตกสาขาออกไปเป็นคิดยอ่ย 
 

สถาบนัราชภฎั

ตงัอยูใ่นชนบท

สถาบนัอุดมศึกษา

ค่าเล่าเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

รวมเป็นกลุ่ม

ไม่เคร่งศาสนา 

ชีวติซบัซอ้น

โลกตะวนัตก

การศึกษา

เศรษฐกิจ

การอุตสาหกรรม โลกตะวนัออก

ประเพณีเฉพาะ

ศาสนา

ชีวติเรียบง่าย
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แผนภูมิที 16 แผนทีโทนี บซูาน 
2.  แผนทีวงกลมเหลือมซอ้น ( overlapping cicles map ) ใชใ้นการนาํเสนอสิงทีเหมือนกนั

และต่างกนั 
 
 
        สิงทีต่างกนั                 สิงทีต่างกนั 
      
 
   
         สิงทีเหมือนกนั 
แผนภูมิที 17 แผนทีวงกลมเหลือมซอ้น 

.  แผนทีวงกลม ( a circle map ) ใชใ้นการเสนอขนัตอนต่าง ๆ ทีสัมพนัธ์กนัเรียตามลาํดบั
เป็นวงกลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 18 แผนทีวงกลม 
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.  แผนทีความคิดรวบยอด ( a concept map )  ใชใ้นการเขียนแสดงความคิดรวบยอดไว้
กึงกลาง แลว้ลากเสน้ใหส้มัพนัธ์กบัความคิดรวบยอดอืน ๆ ทีสาํคญัรองลงไปหรือซบัซอ้น 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
แผนภูมิที 19 แผนทีความคิดรวบยอด 
 

.  แผนทีรูปแมงมุม ( a spider map )  ใชใ้นการเขียนแสดงความคิดรวบยอดทีสาํคญัใน
กึงกลาง แลว้แตกความคิดรวบยอดยอ่ยออกไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 20 แผนทีรูปแมงมุม 
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 วิสาข ์จติัวตัร์ ( 2545 : 1 – 4 ) ไดเ้สนอประเภทของแผนทีความคิดไวด้งันี 
 .  แผนทีภูมิลาํดบัเหตุการณ์ ( chain of events ) ใชบ้รรยายลาํดบัเหตุการณ์ หรือขนัตอน
ของกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที 21 แผนทีภูมิลาํดบัเหตุการณ์ 

2.  แผนทีภูมิอนุกรม หรือลาํดบัทีต่อเนือง ( continuum ) ใชบ้รรยายเหตุการณ์ ปริมาณ 
จาํนวน ความหมาย จากสูงสุดไปตาํสุด จากมากไปหานอ้ย 
 
 
    ตาํ    สูงสุด 
แผนภูมิที 22 แผนทีภูมิอนุกรม หรือลาํดบัทีต่อเนือง 
 .  แผนภูมิแมงมุม ( spider map ) คือแผนภูมิทีมีความคิดรวบยอดทีสาํคญัอยูต่รงกลาง
กระจายออกไป 
 
 
 
                รายละเอียด 
 
 
 
 
แผนภูมิที 23 แผนภูมิแมงมุม 

เหตุการณ์เริมแรก 

เหตุการณ์ทีสอง

เหตุการณ์สุดทา้ย

ความคิดหลกั
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.  แผนภูมิรูปวงกลมซอ้น ( overlapping circle or over diagram ) ประกอบดว้ยวงกลมสอง
หรือสามวงกลมซอ้นเหลือมกนั เพือจาํแนกความคิด เหตุการณ์ ตวัละคร และเรืองราวทีเหมือนและ
ต่างกนั ส่วนของวงกลมทีซอ้นกนั แสดงถึงสิงทีเหมือนกนั ส่วนทีไม่ซอ้นกนั คือ ส่วนทีแตกต่างกนั 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที 24 แผนภูมิรูปวงกลมซอ้น 
 

.  แผนภูมิรูป web  เป็นแผนภูมิซึงมีความคิดรวบยอด คาํศพัท ์หรือเหตุการณ์ทีสาํคญัอยู่
ตรงกลาง และรายลอ้มดว้ยสิงทีสาํคญัรองลงมา ซึงมีความสมัพนัธ์กบัสิงทีอยูต่รงกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A C          B 

A             C            B

C          C

D
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แผนภูมิที 25 แผนภูมิรูป web   

.  แผนภูมิรูปกา้งปลา ( fishbone mapping ) คือแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในรูปของเหตุ – ผล 

 
 

 
 
 
 
     ผล 
 
 
 
 
แผนภูมิที 26 แผนภูมิรูปกา้งปลา 

ความคิด
หวัขอ้สาํคญั

รายละเอียด 

รายละเอียด

สาเหตุ 

สาเหตุ

รายละเอียด สาเหตุ

รายละเอียด สาเหตุ

รายละเอียด

รายละเอียด
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สมศกัดิ สินธุระเวชญ ์( 2542 : 11 – 13 ) ไดเ้สนอแผนทีความคิดไวด้งันี 
. A CONCEPT  MAP  เขียนความคิดรวมยอดไวกึ้งกลาง ลากเส้นใหส้ัมพนัธ์กบัความคิด

รวมยอดอืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 27 A CONCEPT  MAP   

2.  A SPIDER MAP เขียนความคิดรวบยอดทีสาํคญัไวกึ้งกลางและเขียนคาํอธิบายทีบอก
ลกัษณะของความคิดรวบยอดอืนไวด้ว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 28 A SPIDER MAP 
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 .  OVERLAPPING CIRCLES MAP นาํเนอสิงทีเหมือนกนัและต่างกนั 
 
 
 
     สิงทีต่างกนั       สิงทีต่างกนั 
 
  
     สิงทีเหมือนกนั 
แผนภูมิที 29 OVERLAPPING CIRCLES MAP 

4. A CIRCLE MAP เสนอขนัตอนต่าง ๆ ทีสมัพนัธ์ เรียงตามลาํดบัเป็นวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที 30 A CIRCLE MAP

5.  A FISHBONE MAP เสนอสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละดา้น 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 31 A FISHBONE MAP 
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 . A TWO – GROUP INTERACTION MAP เสนอจุดประสงคแ์ละการกระทาํการ
ตอบสนองของกลุ่มทีขดัแยง้หรือแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที 32  A TWO – GROUP INTERACTION MAP 
 จากประเภทของแผนทีความคิดดงักล่าวขา้งตน้        สรุปไดว้า่          แผนทีความคิดมีหลาย
ประเภทดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแบบเปรียบเทียบ แบบจาํแนกประเภท แบบลาํดบัเหตุการณ์
แบบแสดงเหตุผล หรือแบบพรรณนา อยา่งไรก็ตามการจะสร้างแผนทีความคิดได ้ผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจ
ขนัตอน หลกัการ และวิธีสร้างก่อนจะช่วยให้ผูเ้รียนสร้างแผนทีความคิดไดอ้ย่างชดัเจนและสือ
ความหมายไดถู้กตอ้งอยา่งสมบูรณ์ 
กฎเกณฑ์ของแผนทคีวามคดิ 
 การสร้างแผนทีความคิดมีกฎเกณฑก์าํหนดลกัษณะพืนฐานไว ้  สรุปไดด้งัต่อไปนี  
บูซาน  และบูซาน( Buzan and Buzan 1997 : 97 – 105 ) 

1.  เทคนิค ( techniques ) แผนทีความคิด เป็นเครืองมือทีอาศยัเทคนิคทีช่วยทาํให้
ประสิทธิภาพทางการคิดเพิมขึน ซึงถือวา่เป็นลกัษณะพืนฐานทีตอ้งมีในแผนทีความคิด โดยแบ่งได้
เป็น  ลกัษณะ ไดด้งันี 
      .   ใชก้ารเนน้ ( use emphasis ) การสร้างแผนทีความคิดจะใชก้ารเนน้ให้เห็นถึง
ความสาํคญัของความคิดในแผนผงัโดยอาศยัองคป์ระกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
     .  การใช้รูปภาพตรงกลาง และใช้สีตงัแต่  สี ขึนไป เพือให้รูปภาพมีความ
น่าสนใจ 
  .  การใชรู้ปภาพ และคาํทีมีมิติต่างกนั เพราะมิติจะทาํใหดู้โดดเด่นขึน ซึงมีผลทาํ
ใหจ้าํและสือสารไดง่้ายขึน 
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  .  การใชค้าํ หรือรูปภาพทีสามารถรับรู้และเขา้ใจไดง่้าย และช่วยใหเ้ขา้ใจแผนผงั
ไดดี้ขึน 
  .  การใช้คาํ เส้น และรูปภาพทีมีขนาดแตกต่างกนั ซึงขนาดจะเป็นตวับอกถึง
ความสาํคญัของสิงต่าง ๆ ในแผนผงั 
  .  การเวน้ระยะระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ของแผนผงัทีเหมาะสม จะช่วยเพิม
ความชดัเจนของภาพ และช่วยใหเ้ห็นถึงลาํดบัความสาํคญัของการแยกแยะประเดน็ 
      .   ใชก้ารเชือมโยงสัมพนัธ์ ( use association ) ในการสร้างแผนทีความคิด ( Mind 
Mapping ) ตอ้งอาศยัการเชือมโยงของความคิดทีผูส้ร้างสามารถถ่ายทอดออกมาไดด้ว้ยการใช้
เทคนิคต่าง ๆ ดงันี 
  .  การใชลู้กศรเมือตอ้งการเชือมโยงความคิดภายในความคิดหลกัเดียวกนัหรือ
ระหว่างความคิดหลกัแต่ละความคิด ซึงลูกศรนีอาจจะมีหวัเดียว ( uni – directional ) หรือหลายหวั   
( multi – headed ) กไ็ด ้และสามารถชีไปขา้งหลงัหรือขา้งหนา้กไ็ด ้
  .  การใชสี้เดียวกนัในการแสดงความเชือมโยงของความคิด ซึงสีจะเป็นเครืองมือ
ทีช่วยกระตุน้ความจาํ และช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรคด์ว้ย 
  .  การใชร้หัสหรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น ดอกจนั อศัเจรีย ์เครืองหมายคาํถามไว้
ขา้งคาํ เพือแสดงความเชือมโยงของความคิด หรือมิติอืน ๆ ซึงรหัสจะเป็นตวัช่วยให้เชือมโยงส่วน
ต่าง ๆ ของแผนผงัได้ทันที และช่วยประหยดัเวลาโดยใช้แทนคน องค์ประกอบต่าง ๆ หรือ
กระบวนการต่าง ๆ เป็นตน้ 
      .   มีความชดัเจน  ( be clear )   แผนทีความคิดจะตอ้งมีความชดัเจนในประเด็น
ต่อไปนี 
  .  ใชค้าํหลกั ( key word ) ในการแสดงความคิดเพียงหนึงความคิดเท่านนั 
  .  เขียนคาํทุกคาํทีเป็นการแสดงถึงความคิดของผูส้ร้างแผนทีความคิดโดยคาํทีใช้
ตอ้งกะทดัรัด และสามารถแสดงถึงความสาํคญัไดด้ว้ยการใชต้าํแหน่งบนแผนผงั 
  .  การเขียนคาํจะเขียนเหนือเสน้แต่ละเสน้ 
  .  ลากเสน้แต่ละเสน้ใหมี้ความยาวเท่ากบัความยาวของคาํ 
  .  ลากเสน้หลกัเพือเชือมโยงรูปภาพตรงกลางกบัความคิดหลกั 
  6.  แสดงความเชือมโยงของเสน้แต่ละเสน้กบัเส้นอืน ๆ  
  .  ลากเสน้หลกัใหห้นากวา่เสน้อืน ๆ 
  .  สร้างแฟนผงัใหมี้ลกัษณะทีต่อเนืองไม่ขาดตอนออกจากกนั 
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  .  วาดรูปภาพให้มีความชดัเจนทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้แผนทีความคิดทีชดัเจน
นนัจะมีลกัษณะทีงดงามและดึงดูดความสนใจ 
  . พยายามวางกระดาษทีจะใชว้าดแผนผงัให้อยู่ในแนวนอน เพราะจะทาํให้มี
พืนทีวา่ง ( space ) ในการวาดแผนผงัมากขึน 
  . พยายามเขียนคาํต่าง ๆไม่ใหก้ลบัหวั เพราะจะทาํใหง่้ายต่อการเขา้ใจความคิดที
แสดงออกมามากยงิขึน ยงิเขียนคาํใหอ้ยูใ่นแนวนอนมากเท่าใด กจ็ะอ่านแผนผงัไดง่้ายขึนเท่านนั 
      .   มีการพฒันารูปแบบของตนเอง ( personal style ) แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งรักษา
กฎเกณฑ์พืนฐานของแผนทีความคิดดว้ย การสร้างแผนทีความคิดเป็นการแสดงถึงลกัษณะทาง
ความคิดทีเป็นส่วนตวัของผูส้ร้าง ซึงจะทาํให้จดจาํขอ้มูลของแผนผงัได้ง่ายขึน แต่ก็ตอ้งรักษา
กฎเกณฑพ์ืนฐานของแผนทีความคิดไวใ้หค้รบถว้นดว้ย 

นอกจากนี ธญัญา ผลอนนัต ์(  : 43 – 48 ) ไดส้รุปกฎเกณฑข์องแผนทีความคิดไว้
ดงัต่อไปนี 
      .  เริมดว้ยวาดรูปภาพจากศูนยก์ลางตรงกึงกลางหน้ากระดาษ โดยวางกระดาษตาม
แนวนอน ภาพ ๆ เดียวจะสือความหมายแทนคาํมากกวา่พนัคาํ ทงัยงัช่วยเชือมโยงความคิดทาํใหพ้ืน
ความจาํง่ายขึน 
      .  หัวขอ้สาํคญัของเรืองแตกออกจากภาพศูนยก์ลาง และเขียนดว้ยตวัอกัษรหนาเส้นที
แตกออกจากภาพศูนยก์ลางควรหน้าเรียวไม่ทือแข็ง และเขียนดว้ยอกัษรหนา ความยาวของคาํ
เท่ากบัความยาวของเสน้ เพือใหเ้กิดความต่อเนืองในการคิด 
      .  เขียนคาํเหนือเส้นโดยแต่ละเส้นตอ้งเชือมต่อกบัเส้นอืน ๆ เพือให้เกิดความสัมพนัธ์
และโครงสร้างของแผนทีความคิด โดยแตกออกเป็นกิงกา้นสาขาแผไ่ปอยา่งไม่สินสุด 
      .  ใชรู้ปภาพให้มากทีสุดเท่าทีจะมากไดใ้นการเขียนแผนทีความคิด เพือเป็นการช่วย
การทาํงานของสมอง ดึงดูดสายตา และช่วยในการจาํ 
      .  ใชสี้อยา่งนอ้ย  สี ระบาย ตกแต่งลงบนแผนทีความคิด เพือเนน้ความสาํคญัและช่วย
กระตุน้กิจกรรมการใชจิ้นตนาการของสมอง ทงัยงัช่วยดึงดูดความสนใจดว้ย 

2.  แบบแผนของแผนผงั ( layout ) การสร้างแผนทีความคิด นอกจากใช้เทคนิคต่าง ๆ ช่วย
ใหแ้ผนทีความคิดมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัตอ้งอาศยัการวางรูปแบบของแผนผงัทีดีอีกดว้ยไดแ้ก่ 
      .   การใชก้ารเรียงลาํดบัขนัตอนของการคิด ( use hierarchy ) ในการสร้างแผนที
ความคิดตอ้งมีการเรียงลาํดบัการคิดก่อนและหลงัในเรืองต่าง ๆ 
      .   การใชก้ารเรียงลาํดบัเกียวกบัตวัเลข ( use numerical order ) การสร้างแผนที
ความคิดในงานบางอย่าง เช่น การพูด การเรียงความ และการตอบขอ้สอบตอ้งมีลาํดบัขนัในการ
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เขียนหรือการพูด ตวัเลขเป็นสัญลกัษณ์ทีจะตอ้งอา้งอิงถึงขนัตอน และช่วยในการจัดขนัตอน
นาํเสนอไดอ้ยา่งชดัเจน 

    ขอ้เสนอแนะเกียวกบัลกัษณะของแผนทีความคิดทีดี มีดงัต่อไปนี 
      .  แผนทีความคิดไม่ควรมีความยุง่เหยิง ถึงแมจ้ะมีการแตกแขนงของความคิดมากมาย 
แต่ผูอ่้านก็สามารถเขา้ใจความคิด และขนัตอนของความคิดทีแสดงในแผนทีความคิดไดโ้ดยไม่
สับสน 
      2.  รูปภาพและคาํมีความหมายชดัเจน และมีความเป็นรูปธรรม สามารถเขา้ใจไดง่้าย
และใชเ้วลานอ้ย  
 จากกฎเกณฑข์องแผนทีความคิด สรุปไดว้่า แผนทีความคิด จะเนน้ความสาํคญัของแผนผงั 
โดยอาศยัองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ สี เสน้ ความชดัเจนของคาํการเชือมโยงความคิดทีผูเ้ขียน
ถ่ายทอดออกมาโดยใชรู้ปแบบทีแต่งต่างกนั 
ขันตอนการสร้างแผนทคีวามคดิ 
 นกัศึกษาไดเ้สนอวิธีการนาํแผนทีความคิดไปใชใ้นการเสนอรวมทงัขนัตอนในการทาํแผน
ทีความคิดไวด้งันี 
 ไฮลแ์มน และคณะ ( Heilman et al.  : 142 ) ไดเ้สนอแนะการทาํแผนทีความคิดไวเ้ป็น
ขนัตอนดงันี 
 .  เลือกคาํทีเป็นหวัเรือง หรือหวัขอ้เรือง 
 .  เขียนคาํทีเป็นหวัเรือง ไวบ้นกระดานดาํ หรือ กระดาษชาร์ท 
 .  ระดมสมอง ( brainstorm ) เกียวกบัคาํทีสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ ( topic ) แลว้เขียนคาํเหล่านี
ลงไป 
 .  จบักลุ่มคาํเป็นพวก ๆ แลว้เขียนหวัยอ่ย ๆ เติมคาํทีจาํเป็นเพิมเติมลงในแผนทีความคิด 
 นอกจากนี ไคลน์ และคณะ ( Klein et al.  : 279 ) ไดเ้สนอวิธีการสร้างแผนทีความคิด
ไวด้งันี 
 .  เลือกคาํทีเป็นคาํศพัท์สําคญัของเคา้เรือง หรือหัวขอ้ และเขียนคาํทีเป็นหัวเรือง เช่น 
Boating ลงตรงกลางแผนทีความคิด 
 2.  ครูให้นกัเรียนคิดคาํทีเกียวขอ้งกบัหวัเรือง เมือนกัเรียนบอกคาํ ครูเขียนคาํนนั ๆ ลง บน
กระดาน รอบ ๆ คาํสาํคญัหรือหัวเรือง เช่น เกียวกบัเรือ นกัเรียนนึกถึงคาํว่า fish , sail , water , 
beach เป็นตน้ 
 3.  กระตุน้ให้นกัเรียนอภิปรายว่า ทาํไมจึงคิดว่า boating เป็นคาํศพัทส์าํคญั ซึงนักเรียน
อาจจะอภิปรายวา่ เมือพดูถึงการตกปลา การพายเรือ ซึงเป็นหวัขอ้สาํคญัของเรือง 
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 .  นกัเรียนอภิปรายวิธีทีคาํสัมพนัธ์กบัคาํอืน ๆ เช่น เราใชเ้รือเพือออกไปตกปลา หรือ เรา
พายเรืออยูใ่นนาํ เป็นตน้ 

สมาน ถาวรรัตนวณิช ( 2541 : 37 ) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการสร้างแผนทีความคิดไวท้งัหมด 
ทงัหมด  ขนัตอน ดงันี 
 ขนัที  เริมดว้ยสญัลกัษณ์หรือรูปภาพลงบนกระดาษ 
 ขนัที  ระบุคาํสาํคญัหลกั 
 ขนัที  เชือมโยงคาํอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัคาํสําคญัหลกัดว้ยเส้นโยงจากคาํสําคญัหลกัตรง
กลางออกไปทุกทิศทุกทาง 
 ขนัที  เขียนคาํทีตอ้งการ  คาํ ต่อ  เสน้ แต่ละเสน้ควรเกียวขอ้งกบัเสน้อืน ๆ ดว้ย 
 ขนัที  ขยายคาํสาํคญัอืน ๆ ทีเกียวขอ้งใหม้ากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้
 ขนัที  ใชสี้ รูปภาพ ลกัษณะของเส้น เป็นการระบุถึงลกัษณะของการเชือมโยง การเน้น 
หรือลาํดบั 
 สาํหรับอุปกรณ์ในการสร้างแผนทีความคิดนนั ควรมีปากกาสีต่าง ๆ กนั ( อยา่งนอ้ย  สี ) 
เพือใชใ้นการสร้างแผนทีความคิดทีมีความหลากหลายและพืนทีทีจะใชใ้นการสร้างแผนที ความคิด
ตอ้งมีขนาดกวา้งพอสมควร อาจเป็นกระดาษขนาดใหญ่ หรือกระดานดาํกไ็ด ้
 บูซาน ( Buzan  1997 : 96 ) กล่าวถึงวิธีการสร้างแผนทีความคิดวา่มีวิธีการดงันี 
 .  เริมดว้ยภาพสีตรงกึงกลางหนา้กระดาษ ภาพ ๆ เดียวมีค่ากว่าคาํพนัคาํ ซาํยงัช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค ์และเพิมความจาํมากขึนดว้ย ใหว้างกระดาษแนวนอน 
 .  ใชภ้าพมากทีสุด ในแผนทีความคิดส่วนทีใชภ้าพไดใ้ห้ใชก่้อนคาํหรือใชร้หัสเป็นการ
ช่วยการทาํงานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยจาํ 
 .  ควรเขียนคาํบรรจงตวัใหญ่ ๆ ถา้เป็นภาษาองักฤษให้ใชต้วัพิมพใ์หญ่ เพือการยอ้นกลบั
มาอ่านใหม่ จะทาํให้เห็นภาพทีชดัเจนขึน สะดุดตา อ่านง่ายชดัเจน จะช่วยให้ประหยดัเวลาเมือ
ยอ้นกลบัมาอ่านอีกครัง 
 .  เขียนคาํเหนือเส้น แต่ละเส้นต้องเชือมต่อกับเส้นอืน ๆ เพือให้แผนทีความคิดมี
โครงสร้างพืนฐานรองรับ 
 .  คาํควรจะมีลกัษณะเป็นหน่วยคาํ กล่าวคือ คาํละเส้น เพราะจะช่วยใหแ้ต่ละคาํเชือมโยง
กบัคาํอืน ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ เปิดทางใหแ้ผนทีความคิดคลอ้งตวัและยดืหยุน่มากขึน 
 .  ใชสี้ใหท้วัแผนทีความคิด เพราะสีจะช่วยยกระดบัความจาํ เพลินตากระตุน้สมองซีกขวา 
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 .  เพือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ควรปล่อยให้สมองมีอิสระมากทีสุดเท่าทีจะ
เป็นไปได ้อย่ามวัคิดว่าจะเขียนลงตรงไหนดี หรือ จะใส่หรือไม่ใส่อะไร เพราะจะทาํให้เสียเวลา
และความคิดหยดุชะงกั 
 จากขนัตอนการสร้างแผนทีความคิด สรุปไดว้่า การทีจะสร้างแผนทีความคิดให้ไดดี้นัน 
ผูส้ร้างตอ้งมีความเขา้ใจในเนือหาอย่างชดัเจน เพราะการสร้างแผนทีความคิดนนั จะตอ้งสร้างให้
สมัพนัธ์กบัเนือหา เรียงลาํดบัความคิดหลกั ความคิดรองและความคิดยอ่ยใหถู้กตอ้ง  
การประยุกต์แผนทคีวามคดิมาใช้ในงานต่าง ๆ (application of Mind Mapping) 
 บูซาน และบูซาน ( Buzan and Buzan 1997 : 175 – 283) ไดเ้สนอว่า แผนทีความคิดนนั
สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานต่าง ๆ ไดม้ากมาย ไดแ้ก่  
 .  การจดบนัทึก (note taking) การจดบนัทึกทวัไปมกัใชใ้นการจดแบบแนวนอนหรือ
แนวตงัทางเดียวเป็นการเปลียนความคิดหนึงไปสู่ความคิดอืน ๆ ในลกัษณะเส้นตรง และเส้นขนาน
ทาํให้ไม่ได้ประโยชน์จากการบนัทึกอย่างเต็มที เนืองจากไม่เห็นจุดสําคญั และไม่สามารถนํา
ความคิดมาเชือมโยงต่อกนัไดท้าํใหย้ากต่อการจาํ แต่หากเปลียนรูปแบบการจดบนัทึกเป็นแบบแผน
ทีความคิดจะทาํให้ผูจ้ดบนัทึกมองเห็นภาพรวม จุดสําคญั และความเชือมโยงชองเนือหา มีความ
เป็นอิสระ และง่ายต่อการจดจาํจนเกิดความเขา้ใจในเนือหานนั ๆ มากขึน 
 บูซาน และบูซาน ( Buzan and Buzan (1997 : 49 – 50) ไดแ้สดงทศันะเกียวกบัขอ้เสียของ
การจดบนัทึกโดยทวัไปไวด้งันี 
 .  บดบงัคาํสําคญั เนืองจากคาํสําคญัมกัจะไปปรากฏอยู่ในหน้าต่าง ๆ ทาํให้ขาดการ
เชือมโยงระหวา่งความคิดหลกั (key concepts)  
 2.  ยากต่อการจดจาํ เนืองจากการจดบนัทึกใชอ้ยูเ่พียงสีเดียว ทาํใหดู้น่าเบือ จึงง่ายต่อการถู
กระทิงหรือถูกลืม 
 .  สินเปลืองเวลา เนืองจากจดบนัทึกสิงทีไม่สําคญั และเสียเวลาในการคน้หาคาํสําคญั 
(keyword) 
 4.  ไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์เนืองจากการจดบนัทึกโดยทวัไปเป็นการปิดกนัการ
เชือมโยงของเนือหา ดังนัน จึงเป็นการขนัขวางความคิดสร้างสรรค์ และการจาํเมือนําแผนที
ความคิด มาใช้เป็นเครืองมือในจดบนัทึกจะทาํให้ผูจ้ดบนัทึกเห็นคาํสําคญั (keyword) หรือ
ความสาํคญัของเนือหาไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถมองเห็นการเชือมโยงระหวา่งความคิดหลกั (key 
concepts) นอกจากนียงัเป็นการช่วยประหยดัเวลาโดยการจดเนือหาทีสาํคญั ทาํใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลา
กบัการจดบนัทึกสิงทีไม่สาํคญัรวมทงัทาํให้จดจาํไดง่้ายขึนและเปิดกวา้งความคิดอยา่งสร้างสรรค์
อีกดว้ย 
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 ไวครอบ ( Wycoff  1991 : 65 – 68) ไดเ้สนอขนัตอนการจดบนัทึกจากการฟัง ไวด้งันี 
 ขนัที  ขนัการฟัง (listen) เป็นขนัทีรับขอ้มูลจากภายนอกเขา้สู่ภายในบุคคล โดยมี
ขอ้แนะนาํดงันี 
  .  การเรียนรู้ทีจะอดทนและเงียบ (learn to totkerate silence) เพราะบ่อยครังถา้ไม่
อดทนฟังหรือพดูในขณะฟังกจ็ะพลาดขอ้มูลทีสาํคญัได ้
  .  ควรถามคาํถาม (ask question) ควรใชค้าํถามปลายเปิด เพือให้รับขอ้มูลที
มากกวา่การใชค้าํถามปลายปิด 
  .  ควรฟังดว้ยความคิดในเชิงบวกและเสริมแรง (be positive and reinforcing) การ
เปิดใจรับขอ้มูลจากการฟังนนัจะทาํใหผู้พ้ดูรู้สึกผอ่นคลาย และใหข้อ้มูลไดต้รงจุด 
  .  หลีกเลียงการตดัสินใจ (avoid judgments) ไม่ควรตดัสินขอ้มูลทีไดรั้บจากผูพ้ดู 
ซึงทาํใหส้ามารถรับขอ้มูลไดม้ากขึน 
 ขนัที  ขนัรวบรวม (organize) เป็นขนัตอนทีผูจ้ดบนัทึกการเน้นไปยงัสาระสําคญัของ
เรืองราวไดรั้บจากขนัที  
 ขนัที  ขนัสือสาร (telegraph) เป็นขนัทีจดบนัทึกนาํสาระสาํคญัมาเขียนใหเ้กิดความหมาย 
 .  การตดัสินใจ (decision making) ในการตดัสินใจทาํสิงใดสิงหนึง โดยปกติมกัไม่
สามารถเห็นถึงผลดีหรือผลเสียได้ชัดเจน ทาํให้บางครังเกิดการตดัสินใจทีผิดพลาด ก่อให้เกิด
ผลเสียกบัตนเองและส่วนร่วมได ้แต่ถา้ใชแ้ผนทีความคิดช่วยในการตดัสินใจจะทาํใหส้ามารถเห็น
ถึงผลดีหรือผลเสียทีเกิดจากการตดัสินใจไดช้ดัเจนยิงขึน ทาํให้โอกาสในการตดัสินใจผิดพลาดมี
นอ้ยลง 
 .  การเสนอผลงาน (presentation) การเสนอผลงานทีทาํโดยทวัไป บางครังทาํให้ผูที้รับ
สารไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่เห็นภาพรวมหรือองคป์ระกอบของสิงทีกาํลงัแสดงรวมไป
ถึงความเชือมโยงขององคป์ระกอบยอ่ยอีกดว้ย แต่ถา้ใชแ้ผนทีความคิดในการเสนอผลงานจะทาํให้
เห็นภาพรวมของสิงของทีตอ้งการแสดง รวมทงัการเชือมโยงขององคป์ระกอบ และมีการเน้นถึง
ส่วนทีสาํคญั ทาํใหก้ารเสนอผลงานมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

.  การแกปั้ญหา (problem solving) การใชแ้ผนทีความคิดเป็นตวัช่วยในการแกไ้ขปัญหา
นนัมีกระบวนการคลา้ย ๆ กบัการวิเคราะห์ตนเอง แต่ต่างกนัทีการแกปั้ญหานีมุ่งเนน้ไปทีลกัษณะ
บุคลิกเฉพาะตวั หรือคุณลกัษณะเฉพาะ (specific personality) ทีอาจเป็นสาเหตุทีทาํใหเ้กิดการวิตก
กังวล และกรณีทีไม่สามารถหาสาเหตุทีแท้จริงของปัญหาได้แผนทีความคิดสามารถช่วยให้
มองเห็นภาพรวมของปัญหา และเป็นการเชือมโยงระหว่างสาเหตุกบัปัญหาทีเกิดขึนได ้รวมทงัยงั
แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางทีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
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    บูซาน และบูซาน ( Buzan and Buzan 1997 : 185 – 186) ไดเ้สนอขนัตอนในการแกปั้ญหา
โดยใชแ้ผนทีความคิดไวด้งันี 
 ขนัที  การเตรียมพร้อมกบัสิงแวดลอ้มรอบตวั (prescntation of your environment) เป็นขนั
ของการสาํรวจดว้ยตวัเองเกียวกบัทรัพยากรทีมีอยูร่อบ ๆ ทีจะใชไ้ดส้ะดวกและสามารถสนบัสนุน
การแกปั้ญหาได ้
 ขนัที  การสร้างแผนทีความคิด (cracation of the maps) เป็นขนัทีดาํเนินการสร้างแผนที
ความคิดซึงจะพยายามระดมความคิดให้ไดม้ากทีสุด โดยคาํนึงถึงหลกั  ประการทีควรพิจารณา
ไดแ้ก่ สิงทีไม่ชอบ (dislike) เป็นสิงทีจะมาขดัขวางการแกปั้ญหา สิงทีชอบ (like) เป็นสิงทีจะช่วย
ส่งเสริมการคิดแกปั้ญหาไดส้ะดวก และการแกปั้ญหา (solution) เป็นการแยกแยะและดาํเนินการ
วางแผนแกปั้ญหา 
 ขนัที  การอภิปรายอยา่งเป็นทางการ (formal discussion) เป็นขนัทีนาํแผนทีความคิดทีได้
สร้างขึนมาอภิปรายสรุปเพือเลือกกระบวนการในการแกปั้ญหา 
 .  การวางแผน (planning) การวางแผนตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งกบังาน
ต่าง  ๆ  ทีดําเนินการ  เช่น  จุดประสงค์ บุคคลทีเกียวข้อง  สถานที  เวลาทีเหมาะสมเป็นต้น 
เพราะฉะนันหากใชแ้ผนทีความคิดในการวางแผนก็จะทาํให้สามารถวิเคราะห์ปัจจยัดงักล่าวได้
อยา่งครอบคลุม และทาํใหก้ารวางแผนมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 
 ไวครอบ ( Wycoff  1997 : 81 – 82) ไดเ้สนอหลกัของการวางแผนของการทาํโครงการไว้
ว่าการเริมดาํเนินการควรมีช่วงทีเรียกว่า “การประกายความคิด” (mind burst) โดยใชเ้วลาประมาณ 

 นาที เป็นช่วงทีผูร่้วมทาํงานช่วยระดมความคิดทีจะหาประเด็นสาํคญั หรือชือของโครงการซึงถือ
ว่าเป็นช่วงเวลาทีมีความสําคญัมาก เพราะถา้สามารถเริมตน้ไดดี้โอกาสทีโครงการจะสําเร็จทีมี
ความเป็นไปไดสู้งถึง % ส่วนทีตอ้งคาํนึงถึงในการโครงการ ไดแ้ก่ WWWWWHM มีความหมาย
ดงัต่อไปนี 
 Who (ใคร) โดยคาํนึงถึงว่า ใครบา้งทีมีความเกียวขอ้งกบัโครงการใครจะเป็นผูด้าํเนินการ
ใครจะเป็นผูต้ดัสินใจ ใครจะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ และใครบา้งทีตอ้งปฏิบติังาน 
 What (อะไร) โดยคาํนึงถึงสิงต่าง ๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบัโครงการ ไดแ้ก่ อะไรบา้งทีตอ้งรู้ 
อะไรบา้งทีเป็นทรัพยากรทีตอ้งใช ้อะไรบา้งทีทรัพยากรทีตอ้งใช ้อะไรบา้งทีมีอยูแ่ลว้ หรืออะไรที
ยงัไม่มี 
 When (เมือไร) โดยคาํนึงถึงเวลาทีตอ้งใชใ้นการดาํเนินโครงการ และเมือไรทีตอ้งการให้
โครงการเสร็จสิน 
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 Where (ทีไหน) โดยคาํนึงว่าทีใดเหมาะสมเป็นสถานทีของการทาํโครงการ หรือเป็น
สถานทีทีสามารถคน้หาทรัพยากรมาใชไ้ด ้
 Why (ทาํไม) โดยคาํนึงวา่ทาํไมจึงตอ้งลงทุนทาํโครงการ โครงการมีความสาํคญัอยา่งไร 
 How (อยา่งไร) โดยคาํนึงถึงวิธีการทีจะทาํใหโ้ครงการสาํเร็จไดต้ามจุดประสงคที์ตงัไว ้
 Money (งบประมาณ) โดยคาํนึงถึงจาํนวนเงินทีตอ้งการใชใ้นการลงทุนทาํโครงการว่าจะ
ไดม้าจากไหน รวมไปถึงผลกาํไรดว้ย 
 .  การประชุม แผนทีความคิดสามารถนาํมาประยกุตใ์ช้ในการประชุมได ้โดยการเขียนหวั
เรืองทีประชุมไวต้รงกลางภาพ และวาดประเด็นสําคญัในการประชุมไปตามกิงกา้นสาขา โดยจดั
วางขอ้มูลต่าง ๆ ตามแขนงทีแตกออกไปตามลาํดบั ซึงช่วยให้ผูร่้วมประชุมสามารถเขา้ใจประเด็น
ต่าง ๆ ไดง่้าย ทาํใหใ้ชเ้วลาในการประชุมนอ้ยลง และสามารถบรรลุเป้าหมายของการประชุมทีวาง
ไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 .  การสอน (teaching) การสอนถือว่าเป็นหนา้ทีหลกัของครู ดงันนัการจดัการเรียนการ
สอนจึงถือเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน การพัฒนาผูเ้รียนด้วยวิธีการและการจัดกิจกรรมที
หลากหลายจึงเป็นสิงสําคญัอย่างยิง แผนทีความคิดเป็นเครืองมืออย่างหนึงทีครูสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้โดยใชใ้นการวางแผนการสอน หรือใชส้รุปองคค์วามรู้ที
ไดจ้ากการเรียนการสอนซึงช่วยให้มองเห็นภาพรวมของเนือหาทงัหมด และสามารถสอนไดค้รบ
ทุกประเด็นทีวางแผนได้ อนัจะส่งผลให้การสอนมีประสิทธิภาพ นอกจากนีแผนทีความคิดยงั
สามารถนาํมาใชใ้นดา้นอืน ๆ เกียวกบัการสอนของครูไดอี้กดว้ย เช่น  
 .  การวางแผนการสอนรายปี 
 .  การวางแผนการสอนแต่ละภาคการศึกษา 
 .  การวางแผนรายวนั 
 .  การนาํเสนอบทเรียนในรูปของแผนทีความคิดแทนการบรรยาย 
 .  การสอบวดัความรู้ของผูเ้รียนในรูปแบบของแผนทีความคิดโดยผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างแผนที
ความคิดโดยใชค้วามรู้ทีเรียนมาใส่ไวใ้นตวัเองของแผนผงั 
 จากทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นนัเป็นเพียงส่วนหนึงของการนาํแผนทีความคิดมาประยกุตใ์ชใ้น
งานต่าง ๆ ซึงจากการศึกษายงัพบวา่แผนทีความคิดนนัสามารถทาํไดห้ลายแบบ บูซานและไวครอบ
(Buzan 1997 : Wycoff 1991) ไดแ้ก่ 
 .  แผนทีความคิดส่วนบุคคล (individual Mind Mapping) เป็นการทาํแผนทีความคิดทีแต่
ละบุคคลสร้างขึนเพือใชใ้นงานส่วนตวั เช่น สรุปบทเรียนในแต่ละคาบ การจดบนัทึกประจาํวนั 
เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



83 

 .  แผนทีความคิดกลุ่มเลก็ (small group Mind Mapping) เป็นการทาํแผนทีความคิดโดย
การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก เช่น ประมาณ  –  คน ก็สามารถทาํแผนทีความคิดได ้เพือทาํให้
งานบรรลุเป้าหมาย 
 .  แผนทีความคิดกลุ่มใหญ่ (large group mind mapping) เป็นการทาํแผนทีความคิดโดย
การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ เช่น ในการประชุมก็สามารถทาํแผนทีความคิดไดเ้ช่นเดียวกนั ซึง
มกัเป็นขนัตอนสุดทา้ยในการลงขอ้สรุปในการทาํงานต่าง ๆ 
ประโยชน์ของแผนทีความคดิ

แผนทีความคิดมีประโยชน์ทีสามารถนาํไปใชง้านไดห้ลายประการ การบนัทึกแบบแผนที
ความคิดมีขอ้ดี และประโยชน์มากกวา่การบนัทึกแบบเสน้บรรทดั ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี

แผนทีความคิดอาจนาํไปใชง้านดา้นต่าง ๆ ไดห้ลายประการ ซึง บูซาน ( :176 – 261) 
ไดก้ล่าวถึงการนาํแผนทีความคิดไปใชป้ระโยชน์ไว ้สรุปไดด้งัต่อไปนี 

.  การคิด 
 แผนทีความคิดสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เกียวกบัการคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

ไดแ้ก่ 
  ( )  การคิดวิเคราะห์ตนเอง เพือสํารวจตนเอง หรือหาทางเลือกเพือตดัสินใจ
เกียวกบัการเปลียนงาน 
  ( )  การแกปั้ญหา เพือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแกปั้ญหา 
  ( )  การวางแผนกิจกรรมครอบครัว เพือกิจกรรมภายในครอบครัวดาํเนินไปอยา่ง
ราบรืน และป้องกนัปัญหาเกียวกบัลาํดบั ความสบัสนหรือการลืม 
  ( )  การวางแผนเพือเริมตน้กิจการ เพือวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสีย และหาทางเลือกใน
การตดัสินใจ 
  ( )  การวางแผนวนัสุดสัปดาห์ เพือให้การพกัผ่อนวนัสุดสัปดาห์ดาํเนินไปอย่าง
เรียบร้อย ไม่หลงลืมรายการบางอยา่ง 
  .  การฟัง 
  จดบนัทึกจากการฟัง สามารถใชแ้ผนทีความคิดจดบนัทึกการฟังคาํบรรยายหรือ
เรืองทีฟัง 
  .  การพดู 
  ( )  การศึกษาแบบครอบครัวและการเล่าเรือง แผนทีความคิดช่วยในการศึกษา
แบบครอบครัว ซึงสมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ดว้ยการเขียนแผนทีความคิดแลว้รวมความคิด
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จากแผนทีความคิดของสมาชิก เป็นแผนทีความคิดของครอบครัว และใหส้มาชิกทุกคนเล่าเรืองราว
หรือแต่งเรืองเกียวกบัแผนทีความคิดทีสร้างขึน 
  ( )  การบรรยาย แผนทีความคิดสามารถนาํไปใชช่้วยในการเตรียมการบรรยาย คิด
เกียวกบัหวัขอ้และรายละเอียด ลาํดบัความคิด ช่วยในการบรรยาย และสรุปการบรรยาย 

( )  การพดูในทีสาธารณะ แผนทีความคิดสามารถใชใ้นการเตรียมการพดูคิดและ 
ขยายความคิด ลาํดบัความคิด เตรียมคาํพดู ช่วยลาํดบัหวัขอ้ในขณะพดู และการสรุปการพดู 
  ( )  การชักจูง โน้มน้าวใจ และเจรจาต่อรอง สามารถนําแผนทีความคิดมาใช้
เตรียมตวั เตรียมขอ้มูล และคาํพดู 

( )  การพดูรายงานหรือการนาํเสนอ แผนทีความคิดช่วยในการเตรียมการพดู  
รวบรวมขอ้มูล การลาํดับความคิด และถ้อยคาํ ทาํให้การพูดรายงานหรือการนําเสนอเป็นไป
ตามลาํดบัขนัตอนไดอ้ยา่งราบรืน และมีประสิทธิภาพ 
  .  การเขียน 
  ( )  การจดบนัทึก แผนทีความคิดช่วยในการจดบนัทึกทงัจากการอ่านและการฟัง 
  ( )  การบนัทึกอนุทิน อาจบนัทึกประจาํวนัไดด้ว้ยแผนทีความคิด 

( )  การเขียนบทความ อาจนาํแผนทีความคิดช่วยในการคิดหวัขอ้ โครงเรือง ซึง 
เป็นการคิด ขยายความคิดและจดัลาํดบัความคิดเกียวกบับทความทีเขียน  
  ( )  การบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท ์ป้องกนัการลืมและทบทวนไดง่้าย 
  .  การอ่านสรุปยอ่เรืองหนงัสือทีอ่าน 
  .  การทาํงาน 
  ( )  การสอน สามารถนาํแผนทีความคิดไปใช้ในการเตรียมการสอน การสอน 
และการประเมินผล 
  ( )  การประชุม แผนทีความคิดทาํให้ประหยดัเวลา และช่วยให้ผูเ้ขา้ประชุมคิด
และพดูอยูใ่นหวัขอ้การประชุม 
  ( )  การจัดการ นําแผนทีความคิดไปใช้ในการวางแผนการจัดการ จัดลาํดับ
ขนัตอน และเวลา 
  ( )  การซือของ ช่วยทาํใหไ้ม่ลืมรายการสิงของทีตอ้งการซือ 
 กล่าวโดยสรุป แผนทีความคิด สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์หลายประการทงัในดา้นการคิด 
การฟัง การพดู การอ่าน การเขียน และการทาํงาน  ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดน้าํแผนทีความคิดมาใช้
ในขนัสรุปบทเรียน  ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้โดยใหน้กัเรียนสรุปสาระการเรียนรู้หลงัจากการเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ลงในรูปแบบของแผนทีความคิด 
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งานวจิัยทีเกยีวข้อง
งานวจิัยภายในประเทศทเีกยีวกบับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

คุณาวฒิุ  สีบาล  (  :  )  ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา
พระพุทธศาสนา  เรืองภาษาบาลีและคําศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  สําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีที   วตัถุประสงคเ์พือพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชา
พระพุทธศาสนา  เรืองภาษาบาลีและคําศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  สําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีที   ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  /   และเพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีมีต่อบทเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
พระพุทธศาสนา  เรืองภาษาบาลีและคาํศพัท์ทางพระพุทธศาสนาทีพฒันาขึนมีมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั  .  / .   ซึงเป็นไปตามเกณฑ ์ และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมาก 

ณัฐภทัร  เอียมประชา  ( 2546 :  -  )  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรือง  “สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ” ชนัประถมศึกษาปีที 4  วตัถุประสงคเ์พือพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ชนัประถมศึกษาปีที   และเพือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนกบัก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลการวิจยัพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง  “สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ” มีประสิทธิภาพ 
84/82 และผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรือง “สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ” 
 นที  ศรีมะกลาํ  ( 2546 :  -  )  ไดท้าํการวิจยัเรือง  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรือง  ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัสมุทรสงคราม สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 
วตัถุประสงคเ์พือเพือสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองประวติั
ความเป็นมาของจงัหวดัสมุทรสงคราม สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ให้ไดป้ระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80  เพือประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 85.34 / 81.06   นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และ
นกัเรียนมีความคิดเห็นทีดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

พรชญา  ผาสุกดี  ( 2546 :  )  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรืองโบราณสถานทีควรอนุรักษใ์นจงัหวดันครปฐม  สาํหรับนกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6 
วตัถุประสงค ์ เพือศึกษาผลสัมฤทธิของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองโบราณสถานทีควร
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อนุรักษ์ในจงัหวดันครปฐม  ในดา้นความรู้ของนักเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที   ทีมีต่อการ
อนุรักษโ์บราณสถานในจงัหวดันครปฐม  ผลการวิจยัพบว่า  คะแนนเฉลียของกลุ่มทดลองทีไดจ้าก
การทดสอบความรู้หลงัการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลียของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 

ระพี  โกมลนุสิต  ( 2547 : 107 - 109 )  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาพระพุทธศาสนา เรือง อริยสัจ 4  ชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จงัหวดั
ราชบุรี  วตัถุประสงคเ์พือเพือพฒันาพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรือง 
อริยสัจ 4  ชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์  /   
เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  เรืองอริยสัจ   ของนกัเรียนก่อนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และเพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที   ทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรือง อริยสัจ 4  
ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรืองอริยสัจ 4  ทีสร้างขึนมี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.58/85.25   สูงกว่าเกณฑที์กาํหนดไว ้( 80/80 )  ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของคะแนนในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  และ
ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมาก 

ชาตรี  ต่างสมปอง  ( 2547 :  -  )  ไดท้าํการวิจยัเรือง  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเรือง  ฆราวาสธรรม 4 สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที4  
วตัถุประสงคเ์พือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  เรืองฆราวาส
ธรรม 4 สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  /   และ
เพือทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน  และความคิดเห็นของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที  
ทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เรืองฆราวาสธรรม 
ผลการวิจยัพบว่า  ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนในรูปแบบสาขา (branching ) มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 83.13/83.67   ซึงสูงกว่าเกณฑที์กาํหนด  /  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.01  โดยมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในภาพรวมและแต่ละดา้นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุดทุกดา้น 

พระมหาฉลาด  โสภาสพ ( 2547 :   )  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรือง  กัมมธารยสมาส วิชาภาษาบาลี สําหรับนักเรียนในโรงเรียนพระปริยติัธรรม ชัน
มธัยมศึกษาปีที 2  วตัถุประสงคเ์พือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง  กมัมธารยสมาส วิชา
ภาษาบาลี สําหรับนักเรียนในโรงเรียนพระปริยติัธรรม ชันมธัยมศึกษาปีที 2  ทีมีประสิทธิภาพ       
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 /   และเพือศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนเรืองกมัมธารยสมาสผลการวิจยัพบว่า  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพ  .  / .   และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง  กมัมธารยสมาส ซึงมีค่าเฉลียโดยรวม 4.40  อยู่
ในระดบัพอใจมาก  

สถิระ  ชยัชนะกลาง  (  :  ) ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาพุทธธรรมกบัการศึกษา  เรือง ศีล  วตัถุประสงคเ์พือหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  วิชาพุทธธรรมกบัการศึกษา  เรืองศีล   ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
พุทธธรรมกับการศึกษา  เรืองศีล  ทีพัฒนาขึนมีคุณภาพด้านเนือหาอยู่ในระดับดีมากและมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั  .  / .     

อารีรัตน์  ลาํพูน ( 2547 : บทคดัย่อ )  ได้ศึกษาเรือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย เรือง ทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สาํหรับนกัเรียน
ช่วงชนัที 3  ผลการศึกษาครังนีพบวา่  ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย  เรืองทวีปเอเชีย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ทีมีประสิทธิภาพ 92.97/89.86 เป็นไปตามเกณฑ์ที
กาํหนดไว ้ ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนือหาอยูใ่นระดบัดีมาก และคุณภาพดา้นสืออยูใ่นระดบัดี 

หทัยา  เขฒ็เพช็ร  ( 2548 : 69 – 70 )  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  เรืองภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ผลการวิจยัพบว่า  
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้ มีประสิทธิภาพ 
82.65/80.33  ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  และผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

พระมหาสมคิด  อุททะวนั ( 2549 :  )  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  เ รือง   ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา  วิชาพระพุทธศาสนา  สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6  วตัถุประสงคเ์พือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองศาสนพิธี   วิชา
พระพทุธศาสนา  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์  /   เพือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และเพือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ผลการวิจยั พบว่า  ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองศาสนพิธี    วิชาพระพุทธศาสนา   สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82 / 83  ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
เรืองศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาของนกัเรียนก่อนเรียนร้อยละ 46.87  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
5.53 และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร้อยละ81.73  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน5.24 
เมือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนพบว่า  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
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ทีระดับ 0.05  และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลีย 4.80 ) 

ชชัฎาภรณ์  เกตุอู่ทอง  ( 2550 : 88 )  ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  เรือง จงัหวดั สมุทรสาคร  สําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัชยัมงคล 
ผลการวิจยัพบว่า  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากบั 80.67/84.44  ซึงสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐาน 80/80  ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมาก   

บุญเกิด  แขง็กลา้  (2550 : 61 )  ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรือง  การฝึกสมาธิเบืองตน้  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั  84.11/86.29  ซึงสูงกวา่เกณฑที์กาํหนด   

ประทุมทิพย ์ เลือนสูงเนิน  (2550 : 75) ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม เรืองปัญหา
สิงแวดลอ้มของจงัหวดันครราชสีมา  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนพิมายวิทยา  
จงัหวดันครราชศรีมา  ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย เรืองปัญหา
สิงแวดลอ้มของจงัหวดันครราชสีมา  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที์ตงัไว ้คือ ค่าประสิทธิภาพ 84.41/85.16  ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

วิเศษ  แกว้กระจาย  (   :  –  )  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 5 เรืองภูมิปัญญาไทย เบญจรงค ์จงัหวดั
สมุทรสาคร สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนวดัหลกัสีพิพฒัน์ราษฎร์อุปถมัภ์  
วตัถุประสงคเ์พือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 5 เรือง ภูมิปัญญาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 5 เรือง ภูมิปัญญาไทย 
“เบญจรงค ์ จงัหวดัสมุทรสาคร  และเพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 5 เรือง ภูมิปัญญาไทย 
“เบญจรงค ์ จงัหวดัสมุทรสาคร”  ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระกการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเรือง ภูมิปัญญาไทย “เบญจรงค ์ จงัหวดัสมุทรสาคร” 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 79.89/75.56   ผลสัมฤทธิทางการเรียน
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ของนกัเรียน ทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 5 เรือง ภูมิปัญญาไทย “เบญจรงค ์จงัหวดัสมุทรสาคร” สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที 4 โรงเรียนวดัหลกัสีพิพฒัน์ราษฎร์อุปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรสาคร หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 32.13  และความพึงพอใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนวดัหลกัสีพิพฒัน์
ราษฎร์อุปถมัภ์ ทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 5เรือง ภูมิปัญญาไทย “เบญจรงค ์สมุทรสาคร” อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 4.11 

พรมณี  พนัธุ  ( 2552 : 113 )  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวิชาพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ทีกาํหนดไว ้คือ  90.22/82.63  ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
บทเรียนส่งผลทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานตาม
ทีตงัไว ้ และดา้นความพึงพอใจนกัเรียนส่วนใหญ่มีความพอใจในระดบัดี 
งานวจิัยต่างประเทศทีเกยีวกบับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

คาร์เตอร์  เฟย ์ไอโซเบล  ( Carter, Faye Isobel  1999 : บทคดัยอ่ )  ไดศึ้กษาเรือง  
ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนกบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทีกาํลงัศึกษา
ดา้นวิชาการอาชีพผลการวิจยั  พบว่า  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนันมีประสิทธิภาพดีกว่าการ
สอนตามปกติ   กลุ่มนกัเรียนทีผา่น CAI ทาํงานมีประสิทธิภาพดีกว่ากลุ่มทีไม่ไดเ้รียนแบบ CAI   
ขอ้คน้พบจากการศึกษาครังนีสอดคลอ้งกบังานวิจยัเกียวกบั CAI ชินอืนๆ  และทาํใหเ้ชือมนัในเชิง
ทฤษฎีไดว้า่ CAI เป็นเครืองมือการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 

พาร์โด  ลาร์ลี เอลีเซอร์( Pardo, Larry Eliezer  2004 : บทคดัยอ่ )  ไดศึ้กษาเรืองการ
ทดสอบภาคสนามในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาไฟฟ้า: การต่อวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง  ผลการศึกษาพบวา่ การเรียนรู้ของนกัเรียนเพมิขึน   

 คลาร์ค  แดนนี ( Clark, Danny 2005 : บทคดัยอ่ )  ไดศึ้กษาเรือง  ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาเลขาคณิตใหก้บันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาเพือผลสมัฤทธิทีดีขึนในการ
สอบวดัระดบัความรู้ของฟลอริดา (Florida Competency Achievement Test (FCAT)  ผลการวิจยั
พบว่า มีความเปลียนแปลงในดา้นบวกเกิดขึนกบักลุ่มทดลอง  กล่าวคือกลุ่มทีมีการเรียนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนนัมีคะแนนดีขึนมากกวา่กลุ่มนกัเรียนทีไม่ไดรั้บการสอนโดยมีคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน     

จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทงัในประเทศและ
ต่างประเทศ  สรุปไดว้่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยลดภาระการสอนของครู  และลดปัญหาความ
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แตกต่างระหว่างบุคคลอีกทงัยงัส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัศึกษาดว้ยตนเอง  นอกจากนียงัสามารถช่วย
ใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้ทีสูงขึน  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  และนกัเรียนมีเจตคติ
ทีดีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และงานวิจยัส่วนใหญ่เป็นการพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีรูปแบบสาขา  (Branching  Programming )  และการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นแบบการนาํเสนอเนือหา   
งานวจิัยภายในประเทศทเีกยีวกบัแผนทคีวามคดิ
 สุพิศ  กลินบุปผา  ( 2545 :   )  ไดศึ้กษาเรือง  การศึกษาความสามารถของการเขียนความ
เรียงภาษาไทยทีใชว้ิธีการแผนทีความคิด  ( Mind Mapping )  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  : 
กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 2  หลวงพอ่เงินอนุสรณ์  จงัหวดันครปฐม  มีวตัถุประสงคเ์พือ
เปรียบเทียบความสามารถของการเขียนความเรียงภาษาไทยของนกัเรียนทีเรียนโดยใชว้ิธีการแผนที
ความคิด  ระหวา่งเพศและระดบัความสามารถทีแตกต่างกนั  และเพือศึกษารูปแบบของปฏิสัมพนัธ์
ของความสามารถของการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนระหว่างเพศและระดับ
ความสามารถทีแตกต่างกนั  ผลการวิจยัพบว่า  ความสามารถทางการเขียนความเรียงภาษาไทย
เพิมขึนหลงัจากเรียนโดยใชว้ิธีแผนทีความคิดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 จนัทร์เจา้  เถียรทวี  ( 2547 :  ) ไดศึ้กษาเรือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน
วิชาภาษาไทย  เรืองการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีสอนโดยวิธีการแผน
ทีความคิดกบการเรียนแบบร่วมมือ  วตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เรืองการอ่านเชิงวิเคราะห์ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที ทีสอนโดยวิธีการแผนทีความคิดกบัการเรียน
แบบร่วมมือ  และเพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเรืองการอ่านเชิง
วิเคราะห์โดยวิธีการแผนทีความคิดกบัการเรียนแบบร่วมมือ  ผลการวิจยัพบว่า  ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีไดรั้บการสอนโดยวิธีการแผนทีความคิดสูงกว่ากลุ่มที
ไดรั้บการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  และความคิดเห็น
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อวิชาภาษาไทย  เรืองการอ่านเชิงวิเคราะห์ทีสอนโดยวิธีการ
แผนทีความคิดและการเรียนแบบร่วมมือมีค่าเฉลียความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
 ชุลีพร  ฤทธิเดช  ( 2547 :  )  ไดศึ้กษาเรือง  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง 
ชนิดของคาํในภาษาไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ละไม่ใชแ้ผนที
ความคิด  มีวตัถุประสงคเ์พือ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ชนิดของคาํในภาษาไทย
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ทีจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ละไม่ใชแ้ผนทีความคิด  ผลการวิจยัพบว่า  
ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ชนิดของคาํในภาษาไทย  ของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนที
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ความคิดสูงกว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้โดยไม่ใชแ้ผนทีความคิด  อยา่ง
มีนยัสาํคญัทีระดบั  0.05 ซึงผูว้ิจยัไดใ้ชแ้ผนทีแผนภูมิแมงมุม  กบัแผนภูมิรูป web 
 นาํผงึ  บุญวิชยั  ( 2547 :  -  )  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาชุดการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงั
มโนทศัน์  เรืองหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  วตัถุประสงคเ์พือ
เพือประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ความคิดเห็นเกียวกบัชุดการเรียนรู้ความสามารถในการ
สร้างแผนผงัมโนทศัน์  และปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้  วิชาวิทยาศาสตร์เรืองหน่วยของชีวิตและ
ชีวิตพืช  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ผลการวิจยัพบว่า  ผลการเรียนรู้เรืองหน่วยชีวิตและ
ชีวิตพืชของนกัเรียนก่อนและหลงัใชชุ้ดการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  
โดยหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้นกัเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้  นกัเรียนมีความคิดเห็น
ว่าชุดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสรุป  และเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายขึน  เกิดความสนุกสนานในการ
เรียนรู้  และนกัเรียนมีความสามารถในการสร้างแผนผงัมโนทศัน์หลกั  รอง  และยอ่ยไดอ้ยูใ่นระดบั
ดีมาก 
 กณัหา  คาํหอมกุล  (  : 112  )  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาความสามารถในการเขียน
สรุปความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที   ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด  มี
วตัถุประสงคเ์พือ  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี
ที  และ ศึกษาความสามารถในการสร้างแผนผงัความคิดของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที   
ผลการวิจยัพบว่า  ความสามารถในการสร้างแผนผงัความคิดของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที   
โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดบัดีมาก  โดยนักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
แผนผงัแบบขนับนัไดมากทีสุด  รองลงมาคือแผนผงัความคิดแบบก้างปลา  และแบบจาํแนก
ประเภทตามลาํดบั 
 นุชนาถ  สอนสง  ( 2549 :  )  การพฒันาชุดการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์  เรือง
บรรยากาศ  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 วตัถุประสงคเ์พือ เพือประเมินผลการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นเกียวกบัชุดการเรียนรู้และความสามารถในการสร้างแผนผงัมโนทศัน์ 
และปรับปรุงแกไ้ขชุดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรืองบรรยากาศสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที 1   ผลการวิจยัพบว่า  ผลการเรียนรู้เรืองบรรยากาศของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัใชชุ้ดการ
เรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  โดยหลงัการใชชุ้ดการเรียนมีคะแนนสูง
กว่าก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้  นกัเรียนมีความคิดเห็นว่าชุดการเรียนรู้ทาํให้นกัเรียนพึงพอใจในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  และนกัเรียนมีความสามารถในการสร้างแผนผงัมโนทศัน์หลกั  มโนทศัน์รอง  
มโนทศัน์ยอ่ยไดอ้ยูใ่นระดบัดีมาก  และผงัมโนทศัน์ทีใช ้ คือ  ผงัมโนทศัน์รูปแมงมุม  ผงัมโนทศัน์
รูปกา้งปลา     
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 ณัฐ  สิมะธมันนัท ์ ( 2551 : 96 – 97 )  ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนผงักราฟฟิก  เรือง การเมืองการปกครองของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และใชแ้ผนผงัเวบ็อะแกรม  ผงักา้งปลา  มาตราต่อเนือง  ผลการวิจยั
พบว่า  ผลการเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 31 คนมีค่ามชัฌิเลขคณิตเท่ากบั 
28.58 คะแนน จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.45 สูงกว่าเกณฑที์กาํหนดร้อยละ 70 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ผลการเรียนเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ พบว่า  นกัเรียนมีผล
การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทีระดบั .05 โดยผลการเรียนรู้หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างแผนผงักราฟฟิก พบวา่  คะแนนความ
ความสามารถในการสร้างแผนผงักราฟฟิกของนักเรียน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตเท่ากบั 44.87 จาก
คะแนนเตม็ 50 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 89.74 สูงกว่าเกณฑที์กาํหนดคือร้อยละ 70 อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .05  และผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนการสอน  
พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
งานวจิัยต่างประเทศทีเกยีวกบัแผนทคีวามคดิ
 อลัเวอร์แมน  ( Alverman 1982 : 754 – 758 ) วิจยัเรือง  ผลของการใชแ้ผนทีความคิดเห็น
เป็นแบบฝึกหดัชนิดเติมคาํกบันกัเรียนระดบั  10  จาํนวน 30  คน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 15   คน  
กลุ่มแรกเรียนดว้ยการอ่านโดยใชแ้ผนทีความคิด  กลุ่มทีสองเรียนโดยใชกิ้จกรรมอ่านแบบธรรมดา
ในขณะอ่านบทความ  ผูเ้รียนกลุ่มแรกจะตอ้งเติมขอ้ความลงในแผนทีความคิดทีใหไ้ว ้ จากนนัก็จะ
มีการอภิปรายสรุปใจความสาํคญัของเรืองจากแผนทีความคิดทีทาํเสร็จแลว้โดยใชแ้บบสอบเขียน
ถ่ายทอดความจาํจากเรืองทีอ่าน  ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนทีเรียนดว้ยแผนทีความคิดความสามารถ
จาํใจความของเรืองทีอ่านไดถึ้งร้อยละ 73 ในขณะทีกลุ่มทีเรียนดว้ยการอ่านแบบธรรมดาสามารถจาํ
ไดเ้พียงร้อยละ 75  ผลการวิจยัสรุปว่า  แผนทีความคิดช่วยใหผู้เ้รียนสามารถจาํใจความสาํคญัของ
เรืองทีอ่านไดดี้ยงิขึน 
  วิลเลียม ( Williams  1998 : 65 )  ไดศึ้กษาผลของการใชย้ทุธวิธีแผนทีความคิด  ( Mind  
Mapping ) ในการฝึกอบรมเรืองสิงแวดลอ้มแก่ผูใ้หญ่  โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิระหว่างการใช้
ฝึกโดยเขียนแผนทีความคิด ( Mind  Mapping )  กบัการฝึกโดยวิธีธรรมดา  ผลปรากฏว่าผูฝึ้กอบรม
ทีใชก้ระบวนการฝึกเขียนแผนทีความคิดมีผลสมัฤทธิสูงกวา่การฝึกโดยปกติ 
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 จากการศึกษางานวิจยัทงัภายในประเทศ  และต่างประเทศทีเกียวขอ้งกบัแผนทีความคิด  
สรุปไดว้่า  แผนทีความคิดจะทาํใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้ทีสูงขึน  และนกัเรียนมีเจตคติทีดีต่อการ
เรียนด้วยเพราะแผนทีความคิดเป็นแผนทีรูปแบบต่าง ๆ จะทาํให้เห็นภาพรวมทังหมด เห็น
ความสัมพนัธ์ของความคิดรวบยอดต่าง ๆ ซึงทาํให้เกิดความคิดยืดหยุ่น และเห็นภาพขอ้เท็จจริง
ชดัเจน สามารถเก็บไวใ้นหน่วยความจาํไดง่้าย  การวางแผนเพือเริมตน้กิจการ เพือวิเคราะห์ขอ้ดี 
ขอ้เสีย และหาทางเลือกในการตดัสินใจจดบนัทึกจากการฟัง สามารถใชแ้ผนทีความคิดจดบนัทึก
การฟังคาํบรรยายหรือเรืองทีฟังการคิดวิเคราะห์ตนเอง การแกปั้ญหา เพือวิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางในการแกปั้ญหา 
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บทที 

วธีิการดําเนินการวิจัย

 การวิจยัเรืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียน
ดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  เป็นการวิจยัและพฒันา  (Research  and  
Development )  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ที
สรุปบทเรียนด้วยแผนทีความคิด  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80 / 80   เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อน และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนทีความคิด  เรืองทวีปเอเชีย   และศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามขนัตอนดงันี 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1.  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากรในการศึกษาวิจยัครังนี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั    ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา  2553  จาํนวน 2 
หอ้งเรียน  มีนกัเรียนทงัหมด 51 คน 
  1.2  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1 ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั  อาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  ภาคเรียนที  2               
ปีการศึกษา  2553  จาํนวน 1 หอ้งเรียน  จาํนวน  26  คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย ( Simple 
Ramdom  Sampling )โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม   
 2.  ตวัแปรทีศึกษา 

ตวัแปรทีศึกษาสาํหรับการวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ 
  2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  ไดแ้ก่ การเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด                               
                           2.2  ตวัแปรตาม  (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
                                2.2.1  ผลการเรียนรู้เรือง ทวปีเอเชีย 
          2.2.2  ความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด 
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   2.2.3  ความคิดเห็นทีมีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน   
 3.  เนือหา 
  เนือหาทีใชใ้นการศึกษาเป็นเนือหาเรืองทวีปเอเชีย  ในรายวิชาวิชาสังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม ( ส32101 )  ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  พ.ศ. 2544  ประกอบดว้ย
หน่วยการเรียนรู้ที 3 -8  ซึงมีเนือหาสาระ  คือ ทีตงั  ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศ  ลกัษณะ
ภูมิอากาศ   ทรัพยากรธรรมชาติ  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ  ลกัษณะทางดา้นสังคม   ลกัษณะทางดา้น
การเมืองการปกครอง 
 4.  ระยะเวลาทีใชใ้นการวิจยั 
  ระยะเวลาในการดาํเนินการทดลอง  จาํนวน 12  คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
โดยทาํการสอน เป็นเวลา  6  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2  คาบเรียน 
 
การออกแบบการวิจัย 
 การวิจยัครังนีใชแ้บบแผนการวิจยั  แบบ  One  group  Pretest - Posttest  Design                
  ( พวงรัตน์  ทวีรัตน์   : 60 )  ซึงมีรูปแบบตามตารางที 6   
ตารางที 6  แบบแผนการวิจยั 

ก่อนเรียน ทดลอง หลงัเรียน 
T 1  X T 2  

 
T 1   หมายถึง   คะแนนทีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 X   หมายถึง   การทดลองเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 T 2 หมายถึง   คะแนนทีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัในครังนี  ผูว้ิจยัไดท้าํการสร้างขึนประกอบดว้ย 
 1.  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวปีเอเชีย 
 3.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรืองทวปีเอเชีย 
 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย 
 5.  แผนการจดัการเรียนรู้ 
 6.  แบบประเมินความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  
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ขันตอนการวจิัย 
การวิจยัเพือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผน

ทีความคิด  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2  มีขนัตอนการดาํเนินการวิจัยดังนี  ขันที 1 
การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน  ขนัที 2 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ขนัที 3 การทดลองใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ขนัที 4 การประเมินและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
รายละเอียดของการดาํเนินการวิจยั  มีดงันี 
 ขันท ี1 การศึกษาข้อมูลพนืฐาน   
  1.1  ศึกษาเนือหาหลกัสูตร วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เพือกาํหนด
เนือหาทีเหมาะสมต่อการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
แผนทีความคิด    สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2    และกาํหนดจุดประสงค ์ ลาํดบัเนือหา 
กาํหนดวิธีสอนและการวดัประเมินผล  โดยใชห้ลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544  
หนงัสือเรียนวิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  คู่มือและแผนการสอน   
  1.2 ขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดว้ยแบบสมัภาษณ์ดา้นเนือหาจากผูเ้ชียวชาญ
ดา้นเนือหา  3  ท่าน    และดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํนวน 3 ท่าน  เพือมากาํหนดเนือหา
โดยแยกแต่ละดา้นสามารถสรุปขอ้เสนอแนะดงันี  ดา้นเนือหาควรนาํเขา้สู่บทเรียนโดยใช้ภาพ  
หรือ ข่าวทีเกิดขึนในสถานการณ์ปัจจุบนั  การเรียนควรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ใช้
กระบวนการกลุ่มในการสืบคน้  การวดัและประเมินผลควรเป็นแบบเติมคาํตอบ  แผนทีความคิด  
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  ประเมินจากชินงาน  ขอ้ดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  นกัเรียน
สามารถศึกษาดว้ยตนเองนอกเวลาได ้โดยศึกษาทีบา้นหรือโรงเรียน   นักเรียนไม่เขา้ใจก็สามารถ
ทบทวนไดห้ลายครังจนกวา่เขา้ใจได ้ ขอ้จาํกดัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โรงเรียนมีเครือง
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอนกัเรียนกไ็ม่สามารถเรียนได ้ นกัเรียนขาดปฏิสมัพนัธ์  ระหวา่งเพือนกบัครู  
ครูผูส้อนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้เพิมเติมหลงัจากทีนกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เช่น  แบ่งกลุ่มอภิปราย  การศึกษาคน้ควา้เพิมเติม  การทาํรายงาน  ส่วนดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ควรนาํเขา้สู่เรืองโดยใชภ้าพเคลือนไหว หรือภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์  ประเภทนาํเสนอ
เนือหาทีละตอนมีแบบฝึกเร้าความสนใจ แบบฝึกหดัเนน้การแสดงความคิดเห็น  คิดวิเคราะห์  แบบ
ปรนยั  มีภาพประกอบ  มีเสียงบรรยายแบบฝึกหัด  และแบบทดสอบ  ควรให้สือมีความน่าสนใจ  
และผูส้อนควรศึกษาเรืองของการใชโ้ปรแกรมเพือใหท้ราบขอ้ดีและขอ้จาํกดั 
  1.3  ศึกษาขนัตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จากเอกสารการ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมสร้างสือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีการดาํเนินการวิจยัในขนัที 1 การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน  ดงัตารางที 7 
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ตารางที 7  สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัขนัที 1 ( การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน ) 
วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/สถิต ิ

-  วิเคราะห์เนือหา  
มาตรฐาน  ผลการ
เรียนรู้ 
-  กาํหนดจุดประสงค ์
-  ลาํดบัเนือหา  
-  กาํหนดวิธีสอน 
-  การวดัประเมินผล 

-  ศึกษาเอกสาร 
- ขอความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะดว้ยแบบ
สัมภาษณ์จาก
ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 

- เอกสาร 
- ผูเ้ชียวชาญดา้น
เนือหาจาํนวน 3  ท่าน  

- หลกัสูตรการศึกษา
ขนัพืนฐาน 
พทุธศกัราช 2544   
- หนงัสือเรียนวิชา
สังคมศึกษาฯ 
- คู่มือครูและแผนการ
สอน 
- แบบสัมภาษณ์
ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 

-  ศึกษาขนัตอนการ
พฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

- ศึกษาเอกสารและ
โปรแกรม 
 

- เอกสาร 
- โปรแกรม 
- ผูเ้ชียวชาญดา้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจาํนวน3ท่าน 

- เอกสารการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
- โปรแกรมสร้างสือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  
- แบบสัมภาษณ์
ผูเ้ชียวชาญดา้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

 
 ขันท ี2  การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  2.1  วิเคราะห์ผลจากการศึกษาขอ้มูลขนัพืนฐานในขนัที 1  เพือนาํมาเป็นแนวทาง
ในการกาํหนดเนือหา  และรูปแบบการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.2  กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้โดยให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเนือหาใน  
รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ในสาระภูมิศาสตร์ 
  2.3  ดาํเนินการวางเคา้โครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย   
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  2  โดยร่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทงัหมดในรูปของ
เนือหาย่อ  และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลงในกระดาษ  แสดงขอ้มูลเป็นกรอบ           
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( Frame )  ซึงประกอบดว้ยกรอบเนือหา  กรอบเสริมแรง  กรอบแบบฝึกหัด  กรอบแบบทดสอบ  
จากนันนาํบทเรียนทีไดร่้างไวแ้ลว้มาเขียนเป็นผงังาน  ( Flowchart )  แสดงขนัตอนการเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยใชโ้ปรแกรมสร้างสือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.4  นาํร่างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์  เพือขอคาํแนะนําและนํามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนทีบกพร่องทังภาษา  เนือหา  
ตวัหนงัสือ   สีและเสียงในบทเรียน 
  2.5  ดาํเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยใชโ้ปรแกรมสร้างสือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ตามทีร่างบทเรียนทีผ่านการแกไ้ขแลว้  และนาํเสนอต่ออาจารยที์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง  จากนนัก็นาํไปให้ผูเ้ชียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์
จาํนวน 3 ท่าน  ตรวจสอบการทาํงานของโปรแกรมบนหนา้จอทงัทีเป็นตวัอกัษร  รูปภาพ  และเสียง
ว่ามีความเหมาะสมเพียงไร  โดยใชแ้บบประเมินการตรวจสอบแบบตรวจประเมินสือคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหวัขอ้ในการประเมินดงันี (ภาคผนวกหนา้193 ) 
  ส่วนนาํของบทเรียน
  เนือหาบทเรียน
  การใชภ้าษา 
  การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
  ส่วนประกอบดา้นมลัติมีเดีย
  การออกแบบปฏิสัมพนัธ์  
  จากผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญ  พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง
ทวีปเอเชีย  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X  4.47,  S.D. =  0.37)และเมือแยกแต่ละดา้นเรียง
ตามลาํดบัมากทีสุด คือ การออกแบบระบบการเรียนการสอน( X  4.56,  S.D. =  0.48)ส่วนนาํของ
บทเรียน ( X  5.00,  S.D. =  0.00) การออกแบบปฏิสัมพนัธ์( X  4.50,  S.D. =  0.57)เนือหาบทเรียน 
( X  4.39,  S.D. =  0.48)  การใชภ้าษา  ( X  4.33,  S.D. =  0.57)  และส่วนประกอบดา้นMultimedia  
( X  4.08,  S.D. =  0.14)   
  ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  เป็นสือทีน่าสนใจทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง  สะดวกในการใชง้าน  ควรมีคู่มือการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะทาํให้ง่ายต่อการ
เรียนรู้  การกาํหนดพืนทีสาํหรับเนือหาควรมีการกาํหนดและจดัใหมี้ความเหมาะสม 
  2.6  นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีผา่นการตรวจสอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญไปปรับปรุงแกไ้ข 
  2.7  นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนไปทดสอบ          หาประสิทธิภาพ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



99 

( 21 )  กบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  โดยใชเ้กณฑ ์80 / 80   มีขนัตอนดงัต่อไปนี   
  1.  ทดลองกบันกัเรียนรายบุคคล  ( 1 : 1 : 1 ) Individual  Tryout  โดย

ทดลองกบันกัเรียนจาํนวน 3 คน  คือนกัเรียนทีมีผลการเรียนสูง 1 คน  นกัเรียนทีมีผลการเรียนปาน
กลาง 1 คน  และนกัเรียนทีมีผลการเรียนตาํ 1 คน  ซึงเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง ของโรงเรียนสวนผึงวิทยา  อาํเภอสวนผึง  จงัหวดัราชบุรี  โดยใชเ้กณฑ์  /  ชยัยงค ์ 
พรหมวงศ ์ ( 40 : 101 - 102  )  เพือตรวจสอบขอ้บกพร่องดา้นเนือหา  และภาษาใหเ้หมาะสมกบั
บทเรียนจากการเรียนของนักเรียน  และนํามาปรับปรุงแกไ้ข     จากการทดลองพบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ  (E1/ E2)  ดงันี 
ตารางที 8   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ตามเกณฑ ์ /  ของการทดลองนกัเรียน
รายบุคคลจาํนวน 3 คน  Individual  Tryout   
 

คะแนน จาํนวน คะแนนเตม็ 
คะแนนเฉลีย 

( X ) 
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน  (E1) 3 60 38.00 5.00 63.33 

หลงัเรียน  (E2) 3 30 19.33 4.041 64.44 

 
 จากตารางที 8  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุป
บทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  จาํนวน 3 คน  พบว่า ไดค่้า
ประสิทธิภาพ  63.33/64.44  ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีตงัไวคื้อ  /  ในการทดลองใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  นักเรียนให้ขอ้เสนอแนะเพือพฒันาบทเรียนดังนี  บทเรียนบางหน่วยมี
เนือหามากเกินไป  เสียงบรรยายกบัเนือหายงัไม่สัมพนัธ์กนั  ผูว้ิจยัจึงปรับเนือหา  และเสียงบรรยาย
ใหมี้ความเหมาะสมสมัพนัธ์กนัมากยงิขึน  (ภาคผนวก หนา้ 198 ) 
   2.  ทดลองกบันกัเรียนกลุ่มยอ่ย  ( 3 : 3 : 3 ) Small  Group Tryout โดย
ทดลองกบันกัเรียนจาํนวน 9 คน  คือนกัเรียนทีมีผลการเรียนสูง 3 คน  นกัเรียนทีมีผลการเรียนปาน
กลาง 3 คน  และนกัเรียนทีมีผลการเรียนตาํ 3 คน  ซึงเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง ของโรงเรียนสวนผงึวิทยา   อาํเภอสวนผงึ        จงัหวดัราชบุรี       โดยใชเ้กณฑ ์       /          
ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ ( 40 : 101 - 102  )  เพือตรวจสอบขอ้บกพร่องดา้นเวลาให้เหมาะสมกบั
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บทเรียนจากการเรียนของนักเรียน  และนํามาปรับปรุงแกไ้ข     จากการทดลองพบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ  (E1/ E2)  ดงันี 
ตารางที  9  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ตามเกณฑ ์ 7 /7  ของการทดลองนกัเรียน
กลุ่มยอ่ย  จาํนวน 9 คน  Small  Group Tryout   
 

คะแนน จาํนวน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย 
( X ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน  (E1) 9 60 43.11 4.28 71.85 

หลงัเรียน  (E2) 9 30 21.78 3.99 72.59 

 จากตารางที  9  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุป
บทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  จาํนวน 9 คน  พบว่า ไดค่้า
ประสิทธิภาพ  71.85/72.59  ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีตงัไวคื้อ  7 /7  ในการทดลองใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  นกัเรียนให้ขอ้เสนอแนะเพือพฒันาบทเรียนดงันี  เวลาเรียนในแต่ละหน่วย
มากเกินไป  ผูว้ิจัยจึงกาํหนดเวลาใหม่เพือให้มีความเหมาะสมกับเนือหามากขึน  (ภาคผนวก      
หนา้ 199 ) 
   3  ทดลองกบันกัเรียนกลุ่มภาคสนามทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ( 10 : 10 : 10 ) 
Field Tryout  โดยทดลองกบันกัเรียนจาํนวน 30 คน  คือนกัเรียนทีมีผลการเรียนสูง 10 คน  นกัเรียนที
มีผลการเรียนปานกลาง 10 คน  และนักเรียนทีมีผลการเรียนตาํ 10 คน ซึงเป็นนักเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2  ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ของโรงเรียนสวนผึงวิทยา  อาํเภอสวนผึง  จงัหวดัราชบุรี  
โดยให้นกัเรียนทดลองใช ้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  จากนนั วิเคราะห์หาค่า
ประสิทธิภาพ ( 21 )  ใหเ้ป็นไปตามเกณฑคื์อ 80 /80  ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ ( 40 : 101 - 102  )    
ภายหลงัจากการเรียนให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนและตอบแบบสอบถามเกียวกบัปัญหา  
หรือขอ้บกพร่องต่าง ๆ  แลว้นาํผลทีไดม้าปรับปรุงแก้ไข  เพือไปใช้ในการทดลองจริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจริง  จากการทดลองพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ  (E1/ E2)  ดงันี 
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ตารางที  10  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ตามเกณฑ ์ 8 /8  ของการทดลองนกัเรียน
กลุ่มภาคสนาม จาํนวน 30 คน  Field  Tryout 
 

คะแนน จาํนวน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย 
( X ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน  (E1) 30 60 48.50 3.57 80.83 

หลงัเรียน  (E2) 30 30 24.50 2.43 81.67 

 จากตารางที  10  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุป
ด้วยแผนทีความคิด  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2  จาํนวน 30 คน  พบว่า ได้ค่า
ประสิทธิภาพ  80.83/81.67  ซึงเป็นไปตามเกณฑที์ตงัไวคื้อ  8 /8   (ภาคผนวก หนา้ 200 ) 
  2.8  จดัทาํเอกสารประกอบการใช้บทเรียน  สําหรับการใช้งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.9  จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  
จาํนวนทงัหมด 6 แผน  แผนละ 2 คาบเรียน  ซึงประกอบไปดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 ทีตงั  
ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศ  แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 ลกัษณะภูมิอากาศ  แผนการจดัการ
เรียนรู้ที 3 ทรัพยากรธรรมชาติ  แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 ลกัษณะทางเศรษฐกิจ  แผนการจดัการ
เรียนรู้ที 5 ลกัษณะทางดา้นสังคม  และแผนการจดัการเรียนรู้ที 6 ลกัษณะทางดา้นการเมืองการ
ปกครอง  แลว้นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทงั 6 แผนทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ  3  ท่านดูความ
เหมาะสมเพือหาค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
   ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
   1.  ศึกษาเอกสารเกียวกบัการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  ในการเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   2.  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
   3.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ดา้น
ภาษาและสถิติตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา  และไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  ( IOC )  ซึง
ค่าทีไดเ้ท่ากบั 1.0  (ภาคผนวก หนา้ 182 ) 
   4.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างเสร็จแลว้ไปใชก้บันกัเรียน  จาํนวน  
26 คน  ชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
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 ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีการดาํเนินการวิจยัในขนัที 2 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
ดงัตารางที 11 
ตารางที  11 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัขนัที 2 ( การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/สถิต ิ
-  เพือสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรือง ทวีปเอเชีย
สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2  
 

-  สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
โดยการเขียนเป็น
กรอบเนือหายอ่  และ
สร้างเป็นผงังาน  
( Flowchart ) ดว้ย
โปรแกรมสร้างสือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

-  ร่างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรือง  ทวีปเอเชีย  
สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2  

-  หนงัสือเรียนวิชา
สังคม ฯ   
-  คู่มือและแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
 

-  กาํหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

-  ตรวจสอบความถูก
ตอ้ง 
-  ปรับปรุงแกไ้ข 

-  ผูเ้ชียวชาญดา้น
เนือหาจาํนวน 3 ท่าน 

-  แบบประเมินความ
ตรงเชิงเนือหา 
 

-  วางเคา้โครงเรือง -  จดัลาํดบัเนือหา 
-  ตรวจสอบความถูก
ตอ้งและความ
สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์ เนือหา  
กิจกรรม 

-  ผูเ้ชียวชาญดา้น
เนือหาจาํนวน 3 ท่าน 

-  แบบประเมินความ
ตรงเชิงเนือหา 
 

-  สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

-  ตรวจสอบแกไ้ข
ปรับปรุง   

-  ผูเ้ชียวชาญดา้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  จาํนวน 3 
ท่าน 

-  แบบประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาํหรับ
ผูเ้ชียวชาญ 

-  หาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์ /  ของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็น  

-  ทดลองใชก้บั
นกัเรียน 

-  กลุ่มตวัอยา่ง
นกัเรียนจาํนวน 3 คน
ของโรงเรียนสวนผงึ
วิทยา  จงัหวดัราชบุรี 

-  แบบทดสอบ
ระหวา่งเรียน กบัหลงั
เรียน 
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ตารางที 11  (ต่อ) 
วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/สถิต ิ

รายบุคคลเพือ
ตรวจสอบดา้นภาษา   
และเนือหาให้
เหมาะสม 

 

  -  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
-   วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค่้าสถิติร้อยละ ( % )
ค่าเฉลีย ( )   
หาค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D. และหา
ค่าประสิทธิภาพ
บทเรียน ( 21 )    

-  หาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์ /  ของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นกลุ่มยอ่ย
เพือตรวจสอบ
ระยะเวลาของการ
เรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

-  ทดลองใชก้บั
นกัเรียน 

-  กลุ่มตวัอยา่ง 
นกัเรียนจาํนวน 9 คน
ของโรงเรียนสวนผงึ
วิทยา  จงัหวดัราชบุรี 

-  แบบประเมินความ
เหมาะสมของ
ระยะเวลา 
-  แบบทดสอบ
ระหวา่งเรียน  กบัหลงั
เรียน 
-  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
-   วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค่้าสถิติร้อยละ ( % )
ค่าเฉลีย ( ) 
- หาค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D. และหา
ค่าประสิทธิภาพ
บทเรียน ( 21 )     
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ตารางที 11  (ต่อ) 
วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/สถิต ิ

-  หาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์ /  ของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกลุ่ม
ภาคสนามเพือ
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง 
 
 
 
 

-  ทดลองใชก้บั
นกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  กลุ่มตวัอยา่ง 
นกัเรียนจาํนวน 30 คน
ของโรงเรียนสวนผงึ
วิทยา  จงัหวดัราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  แบบทดสอบ
ระหวา่ง กบัเรียนหลงั
เรียน  
-  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 -   วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค่้าสถิติร้อยละ ( % )
ค่าเฉลีย ( )  หาค่า
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D. และหา
ค่าประสิทธิภาพ
บทเรียน ( 21 )    

 
ขันท ี3 การทดลองใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  

              3.1  นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ไปทดลอง
ใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจริง    ไดแ้ก่นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   2/1   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการดอนคลงั อาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน 26 คน  โดยมีขนัตอนการนาํ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลอง  ดงัต่อไปนี 

ขนันาํ  
1.  ผูว้ิจยับอกวตัถุประสงคข์องการนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมา

ทดลองใชก้บันกัเรียน  และแนะนาํเกียวกบัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแก่นกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1  จาํนวน 26  คน 

2.  แจกเอกสารคาํแนะนําการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้กับ
นกัเรียน  และแนะนาํการใช ้
   ขนัสอน 

1.  ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนจากคอมพิวเตอร์  ทาํลงใน
กระดาษคาํตอบ 
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2.  นกัเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดว้ยตนเอง  โดยผูว้ิจยัทาํ
หนา้ทีชีแจงและคอยใหค้าํแนะนาํเกียวกบัการเรียน 

3.  นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัและแบบทดสอบระหวา่งเรียนในแต่ละหน่วย 
   ขนัสรุป 
   1.  นกัเรียนทีเรียนจบแลว้ในแต่ละหน่วยใหน้กัเรียนสรุปบทเรียนดว้ยการ
ทาํแผนทีความคิด 

2.  ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนลงในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้
บนัทึกลงในกระดาษ 
  3.2  นาํผลทีไดจ้ากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และคะแนนจาก
การสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิดมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

ผูว้ิจยัไดส้รุปวธีิการดาํเนินการวิจยัในขนัที 3 การทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ดงัตารางที 12  
ตารางที 12  สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัขนัที 3  (การทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/สถิต ิ
-  เพือทดลองใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  เรืองทวีป
เอเชีย  ทีสรุปบทเรียน
ดว้ยแผนทีความคิด  
สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2  

-  ชีแจงวตัถุประสงค์
การเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กบันกัเรียน 
-  แนะนาํการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกบันกัเรียน 
-  ใหน้กัเรียนทาํ
แบบทดสอบก่อนเรียน 
-  ใหน้กัเรียนเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 
-  ทาํแบบทดสอบ
ระหวา่งเรียน 
 

-  นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2/1
จาํนวน  26  คน 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ
ดอนคลงั   
อาํเภอดาํเนินสะดวก  
จงัหวดัราชบุรี   

-  แผนทีความคิด 
-  แบบประเมินแผนที
ความคิด 
-  แบบทดสอบ
ระหวา่งเรียน  กบัหลงั
เรียน 
-  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรืองทวีปเอเชีย 
-  วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชค่้าสถิติร้อยละ ( % )  
ค่าเฉลีย ( )  หาค่า
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน ( S. D.)  
และหาค่าประสิทธิภาพ
บทเรียน ( 21 )    
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ตารางที 12 (ต่อ) 
วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/สถิต ิ

 -  ใหน้กัเรียนทาํแผนที
ความคิดหลงัจากที 
นกัเรียนเรียนจบในแต่
ละหน่วย 
-  ใหน้กัเรียนทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียน 

  

 
ขันท ี4  การประเมินและปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  

  4.1  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
   แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest – Posttest)
เรืองทวีปเอเชีย มีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 
    1.  ศึกษาเอกสารทีเกียวกบัการสร้างแบบทดสอบ 
    2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  รวมทงัเนือหาวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 เพือนาํมาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน  และหลงัเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    3.  สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองทวีปเอเชีย เป็นแบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก  ตอบถูกได ้1  คะแนน  ตอบผดิได ้0 คะแนน  จาํนวน  60 ขอ้  เพือนาํมาใชจ้ริง 30 
ขอ้  โดยสร้างเป็นตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ  ดงันี   
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ตารางที 3  การวิเคราะห์หลกัสูตรสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  
เรืองทวีปเอเชีย  

หน่วยการ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั

พฤติกรรมทีต้องการวดั

คว
าม
รู้ค

วาม
จํา

คว
าม
เข้า

ใจ
การ

นํา
ไป
ใช้

การ
วิเค

ราะ
ห์

การ
สัง
เคร

าะห์

รวม

หน่วยที    
ทีตงั  ขนาด  
และลกัษณะ
ภูมิประเทศ

.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัทีตงั  ขนาด  และลกัษณะ
ภูมิประเทศของทวีปเอเชียได ้

2 2   1 5 

2.  นกัเรียนสามารถอธิบายทีตงั  
ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศของ
ทวีปเอเชียได ้

1 2  2  5 

หน่วยที 2   
ลกัษณะ
ภูมิอากาศ 

.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัลกัษณะภูมิอากาศของทวีป
เอเชียได ้

1 1    2 

.  นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ
ภูมิอากาศของทวีปเอเชียได ้

1 1  1  3 

หน่วยที 3  
ทรัพยากรธร
รมชาติ 

.  นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ
ของทรัพยากรธรรมชาติในทวีป
เอเชียได้

 1  1 1 3 

หน่วยที 4   
ลกัษณะทาง
เศรษฐกิจ 

.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของ
ทวีปเอเชียได้

 1 1   2 

.  นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ
ทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียได ้

 2  2 1 5 

หน่วยที 5   
ลกัษณะ
ทางดา้น
สังคม   

.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัลกัษณะทางสงัคมของทวีป
เอเชีย 

 1  1  2 
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ตารางที 3  (ต่อ) 
หน่วยการ
เรียนรู้

ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั พฤติกรรมทีต้องการวดั

คว
าม
รู้ค

วาม
จํา

คว
าม
เข้า

ใจ
การ

นํา
ไป
ใช้

การ
วิเค

ราะ
ห์

การ
สัง
เคร

าะห์

รวม

 .  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์
ลกัษณะโครงสร้างทางสังคมของ
ทวีปเอเชียได้

   1  1 
 

หน่วยที  6   
ลกัษณะ
ทางดา้น
การเมืองการ
ปกครอง 

. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัลกัษณะทางดา้นการเมือง
การปกครองของทวีปเอเชีย 

 1  1  2 

รวม 5 12 1 9 3 30 
    4. นาํแบบทดสอบทีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ไปใหผู้เ้ชียวชาญ 
ดา้นเนือหาตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา เพือหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างเนือหาขอ้สอบ
และจุดประสงคก์ารเรียนรู้  ไดเ้ท่ากบั 1.00  (ภาคผนวก หนา้ 180) 
    5. นาํแบบทดสอบทีไดต้รวจจากผูเ้ชียวชาญเรียบร้อยแลว้ไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนสวนผงึวิทยา  อาํเภอสวนผงึ  จงัหวดัราชบุรี  ที
ได้เรียนเรือง ทวีปเอเชียมาแลว้   และนําไปหาค่าความยากง่าย  (P)  ของขอ้สอบโดยใช้เกณฑ์
ระหว่าง .  – .   (พวงรัตน์  ทวีรัตน์  :  ) ซึงไดค่้าความยากง่าย  (P)  อยูร่ะหว่าง0.40 – 
0.60  ค่าอาํนาจจาํแนก (r )   ของขอ้สอบโดยใชเ้กณฑ ์ .  ขึนไป  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์  :  ) 
ซึงไดค่้าอาํนาจจาํแนก(r ) อยูร่ะหว่าง 0.40  ขึนไป  แลว้คดัขอ้สอบใหเ้หลือจาํนวน   ขอ้  และ
นาํไปหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR 20  ของ Kuder  Richardsonโดยใชเ้กณฑ ์ 

.  ขึนไปซึงไดค้่าความเชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบั เท่ากบั  0.82  และขอ้สอบทีใช่ไม่ได ้คือ 
ขอ้2,3,5,8,9,12,14,15,17,19,2124,25,27,29,31,34,35,37,38,39,41,43,46,47,49,52,54,55,57  และ59  
(ภาคผนวกหนา้192) 
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    6. นาํแบบทดสอบทีหาค่าความเชือมนัแลว้ไปทดสอบก่อนเรียน
หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กบันักเรียนกลุ่มตวัอย่างจริง  ไดแ้ก่  นักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2/1  จาํนวน 26 คนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั  จงัหวดัราชบุรี 
    7. นาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์เพือศึกษาผลของการใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  4.2  แบบประเมินความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด    เรือง
ทวีปเอเชีย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
   แบบประเมินความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนทีความคิด           
เรืองทวีปเอเชีย  มีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 
    1.  ศึกษาเอกสารเกียววิธีการสร้างแบบประเมินแผนทีความคิด 
    2. สร้างแบบประเมินแผนทีความคิดโดยใช้หลกัเกณฑ์ของ
รูบริคส์    ( Rubrics )  โดยประเมินในดา้นเนือหา  ซึงมีรายละเอียดดงัตารางที 14   
ตารางที 4  เกณฑป์ระเมินความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีปเอเชีย 

รายการประเมิน 
คาํอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
เนือหาสาระ 1.  ถูกตอ้ง 

2.  ชดัเจน 
3.  ครบถว้น 
4.  เขา้ใจง่าย 

มี 3 รายการ มี 2 รายการ มี 1 รายการ 

เกณฑก์ารประเมิน 
             คะแนน         ระดับคุณภาพ 
      4   ดีมาก 
      3    ดี 
      2   พอใช ้
      1       ปรับปรุง 
เกณฑต์ดัสินคุณภาพ 
          ช่วงคะแนน                    ระดับคุณภาพ 
         3.50 –  4.00                           ดีมาก 
         2.50 – 3.49               ดี 
         1.50 – 2.49                          พอใช ้
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         1.00 – 1.49                ปรับปรุง 
    3.  นาํแบบประเมินความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนที
ความคิด    เรืองทวีปเอเชีย ไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบแลว้นาํมาแกไ้ข 
    4.  นาํแบบประเมินความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนที
ความคิด  เรืองทวีปเอเชีย ไปเป็นเครืองมือในการวิจยั 
  4.3  แบบประเมินความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   แบบสอบถามความคิดเห็นมีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 
    1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็น 
    2.  กาํหนดจุดมุ่งหมายของการสอบถามความคิดเห็นทีตอ้งการ
ทราบ  และสร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
    3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นทีผูว้ิจัยพฒันาขึนจากการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง  ระบบของร่างกาย  ของภูวนาถ  แกว้มณีรัตน์  ( 2543 : 85 – 
86 )  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเกียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองศาสนา
พิธีทางพระพุทธศาสนา  ( พระมหาสมคิด  อุททะวนั  2549 : 76 – 77 )  โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น  คือ  
ดา้นการออกแบบบทเรียน  ดา้นเนือหาบทเรียน และดา้นความพึงพอใจในการเรียน  จาํนวน 15 ขอ้ 
   ลกัษณะของแบบสาํรวจความคิดเห็น  เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดบั  ของลิเคอร์ท  ( Likert’s  Five  Rating  Scale  อา้งถึงใน  พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 107-108 )  
โดยกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย  ดงันี 

ระดบั 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากทีสุด 
    ระดบั 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
    ระดบั 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
    ระดบั 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
    ระดบั 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 
   ในการแปลความหมาย  ใชค้ะแนนเฉลียทีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล  มา
เทียบเกณฑ ์ ซึงพฒันามาจากเกณฑข์องเบสท ์ ( Best 1986 : 182  อา้งถึงใน ภูวนาถ  แกว้มณีรัตน์. 
2547 : 85 )  นาํมาหาค่าเฉลีย  ( )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  S.D.  โดยใหค่้าเฉลีย  ดงันี 
    คะแนนเฉลีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด 
    คะแนนเฉลีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยมาก 
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    คะแนนเฉลีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
    คะแนนเฉลีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 

คะแนนเฉลีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 
4.  นาํแบบสอบถามใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  3  ท่านตรวจสอบเพือ 

หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาระหวา่งความถูกตอ้งของขอ้คาํถามกบัสิงทีตอ้งการรู้  และนาํมาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง  ( IOC )  ซึงไดค่้าเท่ากบั 1.00  (ภาคผนวก หนา้ 191) 
    5.  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีไดต้รวจสอบแลว้มาปรับปรุง
แกไ้ขแลว้นาํไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจริงจาํนวน  26  คน     

ผูว้ิจัยได้สรุปวิธีการดาํเนินการวิจัยในขนัที 4 การประเมินและปรับปรุงบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ดงัตารางที 15   
ตารางที 15  สรุปวิธีดาํเนินการวิจยัขนัที 4  (การประเมินและปรับปรุงบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
ช่วยสอน ) 

วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/สถิต ิ
-  เพือเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ก่อน และ
หลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 เรือง ทวีปเอเชีย 
สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2  

-  เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อน และหลงั
เรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 เรือง ทวีปเอเชีย 
สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2  

-  นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2  
จาํนวน 26 คน
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ
ดอนคลงั   
จงัหวดัราชบุรี   

-  แบบทดสอบ 
ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยค่าเฉลีย ( )   
ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.  และ
ค่าที t – test dependent 

-  เพือศึกษาผลงานจาก
การสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด 

-  นกัเรียนสรุป
บทเรียนดว้ยแผนที
ความคิด 

-  นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2  
จาํนวน 26 คน
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ 
ดอนคลงั   
จงัหวดัราชบุรี   

-  แบบประเมินแผนที
ความคิด  
( Rubric  Score )  
ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยค่าเฉลีย ( )   
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ตารางที 15 (ต่อ) 
วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/สถิต ิ

-  เพือศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนที
มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
เรือง ทวีปเอเชีย
สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2  

-  ตอบแบบสอบถาม -  นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 
จาํนวน 26 คน 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ
ดอนคลงั   
จงัหวดัราชบุรี   

-  แบบสอบถามความ
คิดเห็น  ใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
การหา 
ค่าเฉลีย ( )   
ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D. 
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แผนภูมิที 33 สรุปวิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 
 
 

.  การศึกษาข้อมูล
พนืฐาน  

ศึกษาเนือหา
มาตรฐาน  ผลการ
เรียนรู้ 
-  วเิคราะห์หลกัสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระ
สงัคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม 
-  กาํหนดจุดประสงค ์
-  ลาํดบัเนือหา  
-  กาํหนดวธีิสอน 
-  การวดัประเมินผล 
ศึกษาขนัตอนการ
พฒันา 
-  ศึกษาขนัตอนการ
พฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

. การพฒันาบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน

- กาํหนดจุดประสงค ์
- วางเคา้โครงเรืองของ
เนือหาวชิา 
- เขียนผงังานของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
หาประสิทธิภาพของ 
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  1.  ประเมินความเหมาะสม
ความสอดคลอ้งของ
บทเรียนจากผูเ้ชียวชาญ
ตรวจหาค่า (IOC)  
  - ดา้นเนือหา  
  - ดา้นบทเรียน 
  - การประเมินผล 
2.  หาค่าประสิทธิภาพ   
E1 / E2  (80 / 80) 
 -  ทดลองกบันกัเรียน
รายบุคคล Individual 
Tryout กบันกัเรียน  คน  
และปรับปรุงแกไ้ข ตาม
เกณฑ ์(60 / 60) 
 -  ทดลองกบันกัเรียนกลุ่ม
ยอ่ย  Small Group Tryout 
กบันกัเรียน  คน  และ
ปรับปรุงแกไ้ข  ตามเกณฑ ์
(70 / 70) 
-  ทดลองกบันกัเรียนกลุ่ม
ภาคสนาม  Field Tryout
กบันกัเรียน 30 คน  และ
ปรับปรุงแกไ้ข  ตามเกณฑ ์
(80 / 80) 

3.  การทดลองใช้
บทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน
-  นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทีปรับปรุงแลว้ 
ไปทดลองใชก้บันกัเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการดอนคลงั  
อาํเภอดาํเนินสะดวก  
จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน  26  
คน 

4.  การประเมินและ
ปรับปรุงบทเรียน
คอมพวิเตอร์
-   ประเมินผลการเรียนรู้ 
-   ประเมิน ความสามารถ
ในการสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด  เรืองทวปี
เอเชีย 
-   สอบถามความคิดเห็น
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

ผลการ
ประเมิน 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ได้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนฉบับสมบูรณ์ 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



114 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ 
 1.  สถิตทีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน   
 .  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์แบบทดสอบ  

.   วิเคราะห์ค่าดชันีมีความสอดคลอ้ง ( IOC )   

.   การหาค่าความยากง่าย  ( Difficulty )   
  2.3  การหาค่าอาํนาจจาํแนก  ( Discrimination )   
  .   การหาค่าความเชือมนั  ( Reliability )  ใชสู้ตร KR 20  ของ  Kuder –
Richardson   

.  สถิติทีใชว้ิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
  .   การหาค่าเฉลีย  ( Mean ) 

.   การหาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation )   
  4. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ใชก้ารทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว ( One  group  Pretest 
– Posttest  Design )  โดยใชส้ถิติแบบ  t – test  แบบ  Dependent    
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บทที  4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
 
 การวิจยัเรืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียน
ดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  เป็นการวิจยัและพฒันา  (Research  and  
Development )  รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น  4  ตอน  ดงันี 
 ตอนที 1 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ที
จดัการเรียนรู้ดว้ยแผนทีความคิดสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80 / 80  
 ตอนที 2  ผลการเปรียบผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชีย ก่อน  และหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2   
 ตอนที 3  ผลการศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีป
เอเชีย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
 ตอนที 4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรืองทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงันี 
 ตอนที  1  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ที
สรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80  ไดผ้ลการทดลองดงัตาราง 
ตารางที  16  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  

คะแนน จาํนวน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย 
( X ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน  (E1) 26 60 48.96 2.18 81.60 

หลงัเรียน  (E2) 26 30 24.85 2.17 82.82 
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 จากตารางที  16  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ที
สรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  จาํนวน 26 คน  พบว่า  มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั  81.60/82.82  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ (ภาคผนวก หนา้ 202 ) 
 ตอนที  2  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชีย ก่อน  และหลงัเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ไดผ้ลการทดลองดงันี 
ตารางที 17 ผลการเปรียบผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชีย ก่อน  และหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ไดผ้ลการทดลองดงัตาราง 

คะแนน จํานวน 
(คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลยี 

( X ) S.D. t - test df sig 

ก่อนเรียน 26 30 13.46 2.58 
32.02 25 .000 

หลงัเรียน 26 30 24.85 2.17 
 จากตารางที 17  ผลการเปรียบผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชีย ก่อน  และหลงัเรียนทีเรียน
ดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยแผนทีความคิด   จาํนวน  
26 คน พบวา่  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั ( X  =  13.46,  S.D. = 2.58)  
มีผลการเรียนรู้ทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั( X  =  24.85,  S.D. = 2.17)   และเมือการ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อน และหลงัเรียน  พบว่า  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05  ซึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ทีตงัไว ้ (ภาคผนวก หนา้ 205 ) 
 ตอนที  3  ผลการศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีป
เอเชีย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ไดผ้ลการทดลองดงัตาราง 
ตารางที 18  ผลการศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีปเอเชีย 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2   

หน่วยการเรียนรู้ คะแนน คะแนนเฉลยี( X ) ระดับเกณฑ์ 
1. ทีตงั  ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศ 4 3.65 ดีมาก 
2. ลกัษณะภูมิอากาศ 4 3.31 ดี 
3. ทรัพยากรธรรมชาติ 4 3.12 ดี 
4. ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 4 2.88 ดี 
5. ลกัษณะทางดา้นสังคม 4 3.27 ดี 
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ตารางที 18  (ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ คะแนน คะแนนเฉลยี ( X ) ระดับเกณฑ์ 

6. ลกัษณะทางดา้นการเมืองการปกครอง 4 3.35 ดี 
รวม 24 3.26 ดี 

 จากตารางที 18 โดยภาพรวมการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือศึกษาความสามารถในการสรุป
บทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีปเอเชีย  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  จาํนวน  26  คน  
พบวา่  นกัเรียนมีความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีปเอเชีย อยูใ่นระดบั
เกณฑดี์   ( X   =   3.26)       และเมือแยกเป็นรายหน่วยเรียงตามลาํดบัมากทีสุดคือ หน่วยที  1 ทีตงั  
ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศ ( X   =  3.65)  และรองลงมาตามลาํดบั  หน่วยที 6 ลกัษณะทางดา้น
การเมืองการปกครอง ( X   =   3.35)  หน่วยที 2  ลกัษณะภูมิอากาศ  ( X   =  3.31)  หน่วยที 5
ลกัษณะทางดา้นสังคม ( X   =  3.27)  หน่วยที 3 ทรัพยากรธรรมชาติ ( X   =  3.12)  และหน่วยที 4
ลกัษณะทางเศรษฐกิจ( X   =  2.88)  ตามลาํดบั  (ภาคผนวก หนา้ 207 )      
 ตอนที  4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรือง ทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ไดผ้ลการ
ทดลองดงัตาราง 
ตารางที  19  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีป
เอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 

ประเด็นคาํถาม คะแนนเฉลยี 
( X ) S.D. ระดบัความ

คดิเห็น ลาํดับท ี

.  การนําเสนอเนือหา     
     .   การนาํเสนอเนือหาง่ายต่อการเขา้ใจ 4.38 0.75 มาก 5 
     .   ภาษาทีนาํเสนอมีความเขา้ใจง่าย 4.58 0.50 มากทีสุด 3 
     .  การจดัลาํดบัเนือหาในแต่ละ 
          หน่วยการเรียนเหมาะสม   

4.72 0.72 มากทีสุด 1 

     .   ความยากง่ายของเนือหาเหมาะสม 4.65 0.56 มากทีสุด 2 
     1.5  จาํนวนขอ้ของแบบฝึกหดัเหมาะสม 4.46 0.65 มาก 4 

รวม 4.56 0.64 มากทสุีด 3 
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ตารางที  19  (ต่อ) 

ประเด็นคาํถาม คะแนนเฉลยี 
( X ) S.D. ระดบัความ

คดิเห็น 
ลาํดับท ี

.  การออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
     ช่วยสอน    

 

     .   การใชง้านจากปุ่มต่างๆมีความ 
            สะดวก 

4.69 0.47 มากทีสุด 3 

     .   มีการจดัวางองคป์ระกอบบทเรียน 
           ไดเ้หมาะสมน่าสนใจ 

4.79 0.43 มากทีสุด 1 

     .   ตวัอกัษรมีความชดัเจนเหมาะสม 4.50 0.65 มากทีสุด 5 
     .   เสียงประกอบเหมาะสมกบับทเรียน 4.62 0.50 มากทีสุด 4 
     .   บทเรียนมีการตอบสนองโตต้อบ 
           นกัเรียนอยา่งน่าสนใจ 

4.73 0.45 มากทีสุด 2 

รวม 4.67 0.50 มากทสุีด 1 
.  ความพงึพอใจในการเรียน     

     .   นกัเรียนกระตือรือร้นและมี 
            ความสนุกในการเรียน 

4.73 0.53 มากทีสุด 2 

    3.2  นกัเรียนไดรู้้ผลคาํตอบดว้ยตนเองได ้
           ทนัทีและสามารถทบทวนไดร้วดเร็ว 

4.58 0.70 มากทีสุด 4 

    3.3  นกัเรียนพอใจกบัการตอบสนองที     
           รวดเร็วของบทเรียน 

4.85 0.37 มากทีสุด 
 

1 

   3.4  นกัเรียนสามารถศึกษาบทเรียนดว้ย    
          ตวัเองไดโ้ดยง่าย 

4.62 0.57 มากทีสุด 3 

   3.5  นกัเรียนมีอิสระในการเรียน 4.50 0.58 มากทีสุด 5 
รวม 4.66 0.55 มากทสุีด 2 

รวมทังหมด 4.63 0.56 มากทสุีด  
 จากตารางที 19 โดยภาพรวมผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนทีเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  พบว่า  นกัเรียน
มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย ในระดับเห็นด้วยมากทีสุด      
( X   =   4.63,  S.D. =   0.56) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย  ไดด้งันี  ดา้นการออกแบบบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด( X   =  4.67,  S.D. =   0.50)    รองลงมา คือดา้น
ความพึงพอใจในการเรียนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด  ( X   =   4.66,      S.D. =   0.55) และดา้น
การนาํเสนอเนือหาอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด( X   =  4.56,  S.D. =   0.64)  ตามลาํดบั 
  เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นด้านการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X   =  4.67,  S.D. =   0.50)  โดยเรียงลาํดบั
จากรายขอ้มากไปหาน้อย  ดงันี  มีการจดัวางองค์ประกอบบทเรียนไดเ้หมาะสมน่าสนใจอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X   =  4.79,  S.D. =  0.43)  บทเรียนมีการตอบสนองโตต้อบนกัเรียนอยา่ง
น่าสนใจอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X  =  4.73,  S.D. = 0.45)  การใชง้านจากปุ่มต่างๆมีความ
สะดวกอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X  =  4.69,  S.D. = 0.47)  เสียงประกอบเหมาะสมกบั
บทเรียนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X   =  4.62,  S.D. = 0.50)  และตวัอกัษรมีความชดัเจน
เหมาะสมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X   =  4.50,  S.D. =   0.65)  ตามลาํดบั 
 ดา้นความพึงพอใจในการเรียนนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด 
( X   =  4.66,  S.D. =   0.55)  โดยเรียงลาํดบัจากรายขอ้มากไปหานอ้ย  ดงันี  นกัเรียนพอใจกบัการ
ตอบสนองทีรวดเร็วของบทเรียนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X  =  4.85,  S.D. = 0.37)  นกัเรียน
กระตือรือร้นและมีความสนุกในการเรียนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X  =  4.73,  S.D. = 0.53)  
นกัเรียนสามารถศึกษาบทเรียนดว้ยตวัเองไดโ้ดยง่ายอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X  =  4.62,  
S.D. = 0.57)  นกัเรียนไดรู้้ผลคาํตอบดว้ยตนเองได้ทนัทีและสามารถทบทวนไดร้วดเร็วอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากทีสุด ( X  =  4.58,  S.D. = 0.70)  และนกัเรียนมีอิสระในการเรียนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มากทีสุด ( X  =  4.50,  S.D. = 0.58)  ตามลาํดบั  
 ด้านการนําเสนอเนือหานักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทีสุด             
( X   =  4.56,  S.D. =   0.64)  โดยเรียงลาํดบัจากรายขอ้มากไปหานอ้ย  ดงันี  การจดัลาํดบัเนือหาใน
แต่ละหน่วยการเรียนเหมาะสมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X  =  4.72,  S.D. = 0.72)  ความยาก
ง่ายของเนือหาเหมาะสมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X  =  4.65,  S.D. = 0.56)  ภาษาทีนาํเสนอมี
ความเขา้ใจง่ายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ( X  =  4.58,  S.D. = 0.50)  จาํนวนขอ้ของแบบฝึกหดั
เหมาะสมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( X  =  4.46,  S.D. = 0.65)  และการนาํเสนอเนือหาง่ายต่อการ
เขา้ใจอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก( X  =4.38,S.D.=0.75)ตามลาํดบั     
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บทที  5 
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียน
ดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เป็นการวิจยัและพฒันา  (Research  and  
Development )  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ที
สรุปบทเรียนด้วยแผนทีความคิด  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80 / 80   เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อน และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนทีความคิด  เรืองทวีปเอเชีย   และศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  นกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั  อาํเภอดาํเนินสะดวก  
จงัหวดัราชบุรี ภาคเรียนที  2     ปีการศึกษา  2553       จาํนวน  26  คน  โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย         
( Simple Ramdom  Sampling )  โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม     

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
 1.  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และดา้นเนือหาเรือง
ทวีปเอเชีย 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  ซึง
ผา่นการหาประสิทธิภาพเท่ากบั  81.76/82.82   
 3. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรืองทวปีเอเชีย ชนิด 4 ตวัเลือก  จาํนวน 30 ขอ้  มีค่าความ
ยากง่าย  (P)  อยูร่ะหวา่ง0.40 – 0.60  ค่าอาํนาจจาํแนก (r )   อยูร่ะหวา่ง 0.40  ขึนไป  และค่าความ
เชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบั เท่ากบั  0.82 
 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดค่้าดชันีความ
สอดคลอ้ง  ( IOC )  อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 
 5.  แผนการจดัการเรียนรู้ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง  ( IOC )  อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 
 6.  แบบประเมินแผนทีความคิด
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การดําเนินการทดลอง 
 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการทดลองกับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2/1 ของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั  อาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี ภาคเรียนที  2     ปีการศึกษา  
2553       โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จาํนวน 6 หน่วย  ก่อนเรียนนกัเรียนทาํแบบทดสอบ
ก่อนเรียนทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญ  เมือจบในแต่ละหน่วยนักเรียนทาํแบบทดสอบ
ประจาํหน่วย  และสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เมือนักเรียนเรียนเรือง  ทวีปเอเชียจบทงั 6 
หน่วยแลว้  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนโดยเป็นฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียนเรืองทวีป
เอเชีย  แลว้นาํคะแนนแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน  คะแนนแบบทดสอบประจาํหน่วย  คะแนน
ความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  และขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นมา
วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพือตรวจสอบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80 / 80  ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ ( 2540 : 101 - 102  )   เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชีย 
ก่อน  และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยใชค่้าเฉลีย  ( X )  และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  และทดสอบค่าที  (t-test  แบบ  dependent)  ศึกษาความสามารถในการสรุป
บทเรียนดว้ยแผนทีความคิด โดยใชค่้าเฉลีย  ( X )  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  โดยใชค่้าเฉลีย  
( X )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลว้นาํมาแปลความหมายตามเกณฑที์กาํหนด 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางการวิจยั  สามารถสรุปผลไดด้งันี 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  81.76/82.82  ซึง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80  
 2. ผลการเปรียบผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชีย ก่อน  และหลงัเรียนทีเรียนดว้ย บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  พบว่า   นักเรียนมีผลการเรียนรู้
ทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั( X  =  24.85,  S.D. = 2.17)สูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั           
( X  =  13.46,  S.D. = 2.58) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ 
 3.  ผลการศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีปเอเชีย  
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  พบวา่  นกัเรียนมีความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนที
ความคิด  เรืองทวีปเอเชีย อยูใ่นระดบัเกณฑดี์    
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 4.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง 
ทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนด้วยแผนทีความคิด   สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2  พบว่า  
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย ในภาพรวมอยูร่ะดบัเห็น
ดว้ยมากทีสุด  ( X   =   4.63,  S.D. =   0.56)   และเมือแยกเป็นรายดา้นเรียงตามลาํดบัไดด้งันี  ดา้น
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( X   =  4.67,      S.D. =   0.50) ดา้นความพึงพอใจใน
การเรียน       ( X   =   4.66,      S.D. =   0.55)   และดา้นการนาํเสนอเนือหา( X   =  4.56,  S.D. =   
0.64)  ตามลาํดบั   

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยัเรืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุป
บทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2   สามารถนาํมาอภิปรายผลได้
ดงันี 
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนมีประสิทธิภาพ  เท่ากบั  
81.60/82.82  เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้    สอดคลอ้งแนวคิดการวิจยัของ  ชชัฎาภรณ์  เกตุอู่ทอง  
( 2550 : 88 )  ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง จงัหวดั สมุทรสาคร  
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัชยัมงคล ผลการวิจยัพบว่า  ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ  80.67/84.44  ซึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  
ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญเกิด  แขง็กลา้  (2550 : 61 )  ได้
ศึกษาเรืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง  การฝึกสมาธิเบืองตน้  สาํหรับนกัเรียน
ชันมธัยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพ เท่ากบั  84.11/86.29  ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนด  ทงันีเนืองจากการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ดําเนินการสร้างตามคาํแนะนําของผูเ้ชียวชาญซึงบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอ้งใชภ้าพเคลือนไหว หรือภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์  นาํเสนอเนือหาทีละตอน  
มีแบบฝึกเร้าความสนใจ  มีภาพประกอบ  มีเสียงบรรยาย  มีแบบฝึกหดั  และแบบทดสอบสามารถ
โตต้อบไดท้นัที       ซึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนโดยการศึกษาวิเคราะห์เนือหาทีจะสร้าง
กาํหนดผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั  ดาํเนินการสร้างพฒันา   ทดลองปรับปรุงกบักลุ่มย่อย  แลว้จึง
นาํไปทดลองกบักลุ่มจริง  โดยในแต่ละขนัตอนมีการเก็บขอ้มูลอย่างละเอียด  และลาํดบัขนัตอน
อยา่งชดัเจนซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2546 : 84-89) ไดก้ล่าวถึงการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



123 

 

 

พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอ้งมีขนัตอนการดาํเนินการ  คือ  การวิเคราะห์  การออกแบบ  
การพฒันาบทเรียน  การนาํไปใช/้ทดลองใช ้  การประเมินและปรับปรุงแกไ้ข  ซึงสอดคลอ้งกบั
จิตวิทยาการออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกาเย ่(Gagne) ไดแ้บ่งการเรียนรู้
ออกเป็นขนั ๆ ดงันี  คือ  การจูงใจ (Motivation Phase) เป็นการชกัจูงใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้  การรับรู้
เรือง ๆ ทีสมัพนัธ์กบัความคาดหวงัของผูเ้รียน หรือรับรู้ตามเป้าหมายทีตงัไว ้(Apprehending Phase)  
การปรุงแต่งสิงทีรับรู้ไวเ้ป็นความจาํ (Acguistion Phase)   ความสามารถในการสะสมสิงเร้าทีจะจาํ 
(Acguistion Phase)   ความสามารถในการระลึกถึงสิงทีไดเ้รียนรู้ประยกุตไ์ปแลว้ได ้(Recall Phase)   
ความสามารถใชสิ้งทีเรียนรู้แลว้ไปประยกุตใ์ชก้บัสิงเร้าใหม่ทีประสบโดยเฉพาะในชีวิตประจาํวนั 
ซึงคลา้ยคลึงกบัสิงทีเคยเรียนรู้แลว้ (Generalization Phase)  การแสดงพฤติกรรมทีแสดงออกถึงการ
เรียนรู้ (Generalization Phase)  การแสดงผลการเรียนรู้กลบัไปยงัผูเ้รียน หรือการทีผูเ้รียนรู้ไดรั้บ
ทราบผลการเรียนรู้ (Feedback Phase)   
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพฒันาขึนประกอบดว้ยภาพกราฟิก  และเสียงเป็นส่วนช่วย
ในการสร้างบรรยากาศให้บทเรียนและสือความเขา้ใจจากนามธรรมเป็นรูปธรรมไดเ้ป็นอย่างดี  
ผูเ้รียนเกิดความสนุกเพลิดเพลินในขณะเรียน  มีการตอบสนองจากคอมพิวเตอร์ทนัทีทาํให้เกิด
แรงจูงใจในการเรียน  ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์             
( SKinner )  ทีกล่าววา่บทเรียนควรมีการเสริมแรง  โดยใหข้อ้มูลป้อนกลบัทนัทีทนัใด  ทาํใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และขนัตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการ
ประเมินจากผูเ้ชียวชาญซึงผลการประเมินมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนทีพฒันาขึนอยู่ในเกณฑ์ระดบัดีมาก  ทงันีไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขในขอ้เสนอแนะตามความ
คิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  และนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองกบันกัเรียนทงั  3 กลุ่มที
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งโดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มนกัเรียนรายบุคคล  ( 1 : 1 : 1 ) Individual  Tryout  โดย
ทดลองกบันกัเรียนจาํนวน 3 คน พบว่า ไดค่้าประสิทธิภาพ  63.33/64.44  ซึงเป็นไปตามเกณฑที์ตงั
ไวคื้อ  60/60 กลุ่มทีสองเป็นนกัเรียนกลุ่มยอ่ย    ( 3 : 3 : 3 ) Small  Group  Tryout       โดยทดลอง
กบันกัเรียนจาํนวน 9 คน  พบว่า ไดค้่าประสิทธิภาพ  71.85/72.59  ซึงเป็นไปตามเกณฑที์ตงัไวคื้อ  
70/70  และกลุ่มทีสามเป็นนกัเรียนกลุ่มภาคสนามทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ( 10 : 10 : 10 ) Field Tryout  
โดยทดลองกบันักเรียนจาํนวน 30 คน  พบว่า ไดค่้าประสิทธิภาพ  80.83/81.67  ซึงเป็นไปตาม
เกณฑที์ตงัไวคื้อ  80/80  แลว้นาํขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ทีสุดก่อนนาํไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่างจริง  ซึงจากการสังเกตและพูดคุยกบันักเรียน  นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในการ
เรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาก  เนืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มีภาพและเสียงทีทาํให้
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การเรียนไม่น่าเบือ  สนุกสนานและตืนเตน้อยู่ตลอดเวลา  นอกจากนี  ในการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์นกัเรียนสามารถเป็นควบคุมบทเรียนให้ดาํเนินไปตามความสามารถของตนเอง  เป็น
สือทีเชือถือไดว้่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพฒันาขึนมีคุณภาพนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน
ได ้ สอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็นของกรมวิชาการ  ( 2544 : 162 - 163  ) กล่าวว่า  การหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการหาประสิทธิภาพทีทาํให้บทเรียนมีคุณภาพ  และ
ประสิทธิภาพ  ยงัทาํให้ผูใ้ชสื้อมีความมนัใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากทีสุดและการลาํดบั 
เนือหาเรืองทวีปเอเชียส่วนมากมีลกัษณะเป็นนามธรรมซึงถ้าเป็นการสอนแบบปกติจะทาํให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจยาก  แต่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพฒันาขึนเป็นนวตักรรมที
ผสมผสานทงัตวัอกัษร  เสียง  ภาพนิง  เป็นส่วนช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนทาํให้ผูเ้รียนเกิด
การอยากเรียนรู้  และมีความเขา้ใจมากยิงขึน          ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอจัฉรามะลิปิไข     
(  2545 : 53 )  ทีกล่าววา่   การใชน้วตักรรมในการศึกษาจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจเนือหามากขึน  
เพราะภาพ และเสียง  จะช่วยกระตุน้ความสนใจและทาํให้นักเรียนเขา้ใจไดดี้ดว้ยเหตุผลดงักล่าว
ขา้งตน้จึงทาํใหบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  มีประสิทธิภาพตามเกณฑที์กาํหนด 
 2.  ผลการเปรียบผลการเรียนรู้เรือง ทวีปเอเชีย ก่อน  และหลงัเรียนทีเรียนดว้ย บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด   พบว่า  นกัเรียนมีผล
การเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั ( X  =  13.46,  S.D. = 2.58)  ผลการเรียนรู้ทางการ
เรียนหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั( X  =  24.85,  S.D. = 2.17)   และเมือการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ทางการเรียนก่อน และหลงัเรียน  พบว่า  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไวคื้อคะแนนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน     ทงันีเนืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีไดพ้ฒันาขึนในดา้นเนือหาผูว้ิจยั
ไดท้าํการศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตรในบทเรียนเพือทาํความเขา้ใจเกียวกบัผลการเรียนรู้ของ
เนือหา  วิธีการสอน  การวดัผลและประเมินผล  อยา่งเป็นระบบ  เพือนาํมากาํหนดผลการเรียนรู้ที
คาดหวงัในบทเรียน  นอกจากนีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพฒันาขึนได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพของบทเรียนจากผูเ้ชียวชาญ ทงัดา้นเนือหา  ดา้นภาษา  ภาพและเสียง  ตลอดจนเทคนิคใน
การนาํเสนอ  ซึงผลการประเมินมีความเห็นโดยรวมไปในแนวเดียวกนัอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก
ทีสุด  อีกทงับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดผ้่านการหาประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียน  ซึงทาํใหบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพจึงทาํให้ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ชาตรี  ต่างสมปอง ( 2547 : 140 )ไดท้าํการวิจยัเรือง  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเรือง  ฆราวาสธรรม 4 สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 พบว่า
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจก่อน  และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั .01  โดยมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  วิเศษ  แกว้กระจาย  (  2550 : 112 )  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 5 เรืองภูมิปัญญาไทย เบญจรงค์ จงัหวดั
สมุทรสาคร สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนวดัหลกัสีพิพฒัน์ราษฎร์อุปถมัภ์  พบว่า  
ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน คิดเป็นร้อยละ 32.13  
 นอกจากนีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหน่วยการเรียนมีกิจกรรมใหน้กัเรียนได้
ฝึกปฏิบติั  ฝึกทกัษะและตรวจสอบความเขา้ใจในเรืองนนั ๆ  ซึงเมือพบวา่มีเรืองใดทียงัไม่เขา้ใจ
หรือทาํไม่ได ้  สามารถกลบัไปศึกษาใหม่ใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และจะเรียนกีครังกไ็ด ้  จึงทาํให้
นกัเรียนไดต้รวจสอบดว้ยตวัเองในเรืองทีเรียนไป  ซึงแบบฝึกทกัษะเมือนกัเรียนทาํผดิกส็ามารถ
แกไ้ขขอ้บกพร่องไดท้นัที  สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ  กาเย ่ (Gagne)  ทีวา่การแสดงผลการเรียนรู้
กลบัไปยงัผูเ้รียน หรือการทีผูเ้รียนรู้ไดรั้บทราบผลการเรียนรู้ (Feedback Phase) ทนัทีซึงจะช่วยทาํ
ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจยงิขึน 
 3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือศึกษาความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  
เรืองทวีปเอเชีย  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  พบว่า  นกัเรียนมีความสามารถในการสรุป
บทเรียนดว้ยแผนทีความคิด    เรืองทวีปเอเชีย     อยูใ่นระดบัดี      ทงันีเนืองจาก แผนทีความคิดเป็น 
แผนภาพหรือเทคนิคกราฟิกทีแสดงออกทางดา้นความคิด   เป็นวิธีการของกระบวนการคิดตาม
ธรรมชาติอยา่งต่อเนือง ซึง เชือมโยงความคิดรวบยอด และรายละเอียดทีสาํคญัเขา้ดว้ยกนัในรูปของ
แผนภูมิสะดวกต่อความเขา้ใจจดจาํ  และ แผนทีความคิดทีนกัเรียนไดส้ร้างขึน  นกัเรียนไดผ้า่นการ
เรียนรู้จนเกิดความเขา้ใจ  โดยใหน้กัเรียนลองฝึกการสร้าง   ดว้ยการกาํหนดโครงร่างแผนทีความคิด
แลว้ใหผู้เ้รียนเติมคาํสาํคญั  ในลกัษณะเป็นขนัตอน  ดงัทีโรเซนเบรี      ( Rosenbery  1987 : 249 ) 
กล่าวไวว้่าแผนทีความคิดใชไ้ดก้บัผูเ้รียนทุกระดบัแผนทีความคิดช่วยระดมสมองเรืองใหม่ ๆ  การ
วางแผน  การสรุป  การจดบนัทึกความคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ประทุม  วิชาโคตร     
( 2544 : 55 )  ทีไดท้าํการศึกษาวิจยั  พบว่า    การใชแ้ผนทีความคิดสอนผูเ้รียนโดยเฉพาะเรืองการ
เขียนนนัสามารถทาํให้ผูเ้รียนทีมีความสามารถทางการเรียนตาํ  สามารถพฒันาความสามารถให้
เท่ากบัผูเ้รียนทีมีความสามารถปานกลาง  และสูงได้  และยงัสอดคลอ้งกบัสมศกัดิ  สินธุรเวชญ ์      
( 2542 : 1 )  ทีว่าแผนทีความคิดช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการเรียนรู้เกียวกบัการจดักลุ่มเนือหา  การ
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ปรับปรุงการระลึกการสร้างสมความคิดสร้างสรรค์  มีคุณค่าอย่างยิงสําหรับการคิดไตร่ตรองและ
การเรียนรู้  แผนทีความคิดใชไ้ดก้บัทุกระดบัขึนอยู่กบัประสบการณ์และความแตกต่างของสมอง
มนุษย์  เพราะความเชือมต่อของมนุษยน์ันไม่มีขอบเขตจาํกัดหรือแมแ้ต่มนุษยที์มีประสบการ
เดียวกัน  แต่มีความแตกต่างทางด้านความคิด  พืนฐานทางอารมณ์และสังคมก็ทาํให้มนุษยคิ์ด
แตกต่างกนั  จะเห็นไดว้่านกัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดสร้างสรรค ์ Mind  mapping  ทีแสดง
ความสัมพนัธ์ของเรืองใหผู้เ้รียนมองเห็นภาพทีจะเขียนไดช้ดัเจนและทาํใหก้ลา้คิดกลา้เขียนมากขึน  
ซึงขนัตอนในการสร้างแผนทีความคิดก็เป็นขนัตอนสาํคญัส่วนหนึงทีทาํให้แผนทีความคิดมีความ
ถูกตอ้งและความสมบูรณ์ดงัที    ไฮลแ์มน และคณะ   ( Heilman et al. 1990 : 142 ) ไดเ้สนอแนะ
การทาํแผนทีความคิดไวว้่า  เลือกคาํทีเป็นหัวเรือง  เขียนคาํทีเป็นหัวเรือง ไวบ้นกระดานดาํ  ระดม
สมอง ( brainstorm ) เกียวกบัคาํทีสัมพนัธ์กบัหวัขอ้          ( topic ) แลว้เขียนคาํเหล่านีลงไป  จบั
กลุ่มคาํเป็นพวก ๆ แลว้เขียนหวัยอ่ย ๆ  และสอดคลอ้งกบัสมาน ถาวรรัตนวณิช ( 2541 : 37 ) ได้
กล่าวถึงขนัตอนการสร้างแผนทีความคิดไวว้่า  เริมดว้ยสัญลกัษณ์หรือรูปภาพลงบนกระดาษ  ระบุ
คาํสําคญั เชือมโยงคาํอืนๆ เขียนคาํทีตอ้งการ 1 คาํ ต่อ 1 เส้น  ขยายคาํสําคญั  และใช้สี รูปภาพ 
ลกัษณะของเส้น เป็นการระบุถึงลกัษณะของการเชือมโยง  และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที
พฒันาขึนกมี็ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงทาํนกัเรียนสามารถสรุปบทเรียน
ดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีปเอเชีย  อยูใ่นระดบัดี 
 4.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรือง ทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  พบว่า  
โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย ในระดบั
เห็นดว้ยมากทีสุด  ซึงหากพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายดา้นสามารถอภิปรายไดด้งันี 
  4.1  ดา้นเนือหา  พบว่า  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในดา้นเนือหาอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด  ( X   =  4.56,  S.D. =   0.64)  ทงันีเนืองมาจากการที
นกัเรียนไดเ้รียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดว้ยตนเอง  นกัเรียนแต่ละคนจึงสามารถใชเ้วลาใน
การอ่านในเรืองไดต้ามความสามารถและความเร็วของแต่ละคนและจากการสอบถามระยะเวลาใน
การเรียนของนักเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนนั  นักเรียนรู้สึกพอใจมากทีไดอ่้านและทาํ
แบบฝึกหัดซึงสอดคลอ้งกบับุญเกือ  ควรหาเวช (2542:48) ไดก้ล่าวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนว่าทาํใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ซาํแลว้ซาํอีกกีครังก็ไดต้ามความตอ้งการ  เรียนรู้เป็นขนัตอนที
ละนอ้ย จากง่ายไปหายากจึงทาํใหเ้กิดความแม่นยาํในวิชาทีเรียน  และผูเ้รียนสามารถเลือกบทเรียน
ทีมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการ  และสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของตน นอกจากนียงั
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สอดคลอ้งกบัพรเทพ  เมืองแมน (2544:21) ทีกล่าวถึงคุณค่าของบทเรียนคอมพิวเตอร์ทีมีต่อการ
เรียนการสอนวา่  เป็นบทเรียนทีช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ อนัจะทาํให้
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน (Active Learner) ซึงผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ามอตัรา
ความสามารถของตนเองอนัเป็นการสนองตอบผูเ้รียนแต่ละคน ซึงมีความแตกต่างกัน  และยงั
สามารถเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ได ้โดยไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลาสถานที 
  4.2  ดา้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่า  นกัเรียนมีความ
คิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ในดา้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด  ( X   =  4.67,  S.D. =   0..50)  ทงันีเนืองมาจากการทีบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือหามากขึนเพราะว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีภาพและเสียง  เพือเพิมความสนใจและเพลิดเพลินในการอ่าน  ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้  และสนุกกับการเรียนมากยิงขึน  ซึงสังเกตได้เมือนักเรียนเขา้ไปเรียนแลว้จดจ่ออยู่กับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จากการสอบถามนักเรียนได้ความว่า  การเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสนุก เพราะมีภาพและเสียงทีเร้าความสนใจใหอ้ยากเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา  ซึง
สอดคลอ้งกบักิดานนัท ์ มลิทอง    ( 2540 : 240 – 241 ) ทีว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และยงัดึงดูดความสนใจ โดยใช้เทคนิคการนาํเสนอดว้ยกราฟิก 
ภาพเคลือนไหว แสง สี เสียง สวยงามและเหมือนจริง  และบุญเกือ  ควรหาเวช (2542:48) ก็กล่าว
เพิมเติมไวว้า่วา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถดึงดูดความสนใจโดยใชเ้ทคนิคเขา้มาช่วยใน
การนาํเสนอ  เช่น การแสดงดว้ยเส้นกราฟ (Graphics) ดนตรีการใชสี้ การใชภ้าพเคลือนไหว การใช้
เสียง และการพูดโตต้อบกบัผูเ้รียน ดว้ยเหตุนีจึงทาํใหน้กัเรียนอยากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมากกวา่ 
   4.3  ดา้นความพึงพอใจในการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่า  
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ในดา้นความพึงพอใจในการเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด  ( X   =  4.66,  S.D. =   0.55)  ทงันี
เนืองมาจาก  การสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนกัเรียนสามารถศึกษาบทเรียนดว้ยตวัเอง
ไดโ้ดยง่าย  มีบรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เคร่งเครียด  มีการนาํเสนอบทเรียนดว้ยภาพ  และ
ตวัอกัษรทีมีสีสันสวยงาม   รวมทงัรูปแบบการนาํเสนอให้ปรากฏของภาพและตวัอกัษรหรือเสียง  
มีความสนใจอย่างมาก  ประกอบกบัการให้แรงเสริมระหว่างเรียนในการตอบคาํถามสมาํเสมอ  มี
การตอบสนองทีรวดเร็ว  นักเรียนรู้ผลคาํตอบดว้ยตนเองไดท้นัทีทาํให้นักเรียนมีกาํลงัใจในการ
เรียน  มีความกระตือรือร้น  และมีความสนุกในการเรียน        นอกจากนีแลว้การเรียนดว้ยบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัไดส้นองความแตกต่างระหว่างบุคคล  คือ  จะเรียนชา้หรือเร็วขึนอยู่กบั
พืนฐานความสามารถของตวันักเรียนเองทาํให้นักเรียนทีเรียนเก่งสามารถเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งรอ
เพือน  และนกัเรียนทีเรียนอ่อนไม่ตอ้งกงัวลใจวา่จะเรียนไม่ทนัเพือน และนอกนีนกัเรียนยงัสามารถ
ทบทวนบทเรียนไดต้ามความตอ้งการ  สอดคลอ้งกบัพรเทพ  เมืองแมน (2544:18) ไดก้ล่าวว่า  การ
นาํคอมพิวเตอร์ มาใชเ้ป็นเครืองมือในการเรียนการสอน ซึงไดรั้บการออกแบบโดยอาศยัศกัยภาพ
ของคอมพิวเตอร์ในด้านการนําเสนอ  ทีสามารถนําเสนอบทเรียนในลักษณะของสือประสม 
(Multimedia) คือ นาํเสนอไดท้งัขอ้ความ กราฟิก ภาพนิง ภาพเคลือนไหว วีดิทศัน์และเสียง 
นอกจากนี บทเรียนคอมพิวเตอร์ยงัเป็นบทเรียนทีผู ้เรียนสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) กบับทเรียน พร้อมทงัไดรั้บผลป้อนกลบั (Feedback) อยา่งทนัทีทนัใด รวมทงัสามารถ
ประเมินและตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนได้ตลอดเวลา  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยจึงเป็น
บทเรียนทีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี  และสอดคลอ้งกบัไชยยศ  
เรืองสุวรรณ (2545:3-5)  ไดก้ล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการนาํเนือหาวิชาและลาํดบั
วิธีการสอนมาเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ โดยให้เครืองคอมพิวเตอร์กบัผูเ้รียนโตต้อบกนัโดยไม่ตอ้งมี
บุคคลทีสามเขา้มาร่วม หรือหมายถึงการนาํเอาเครืองคอมพิวเตอร์เป็นสือในการเรียนการสอน ที
ช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เนือหาวิชาต่าง ๆ บรรลุผลตามความมุ่งหมายของรายวิชานัน ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีระดับสูงทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับเครืองคอมพิวเตอร์ สามารถ
ตอบสนองต่อขอ้มูลทีผูเ้รียนป้อนเขา้ไปไดท้นัที ช่วยเสริมแรงแก่ผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนสนุกไปกบัการ
เรียนดว้ย อาจใชใ้นการเรียนการสอน การทบทวน การทาํแบบฝึกหัด หรือการวดัผล ผูเ้รียนแต่ละ
คนก็ได ้ภายใตก้ารควบคุมของคอมพิวเตอร์ ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความกา้วหน้าตามอตัราของ
ตนเอง เป็นการสอนทีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
กานตสิ์นี  สุวพานิช  ( 2546 : 83 )  ทีกล่าวถึงขอ้ดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือบทเรียนที
นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการและความสามารถของบุคคล  นอกจากนียงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กิตติพงษ ์ คงเอียด ( 2546 : 73 ) ไดศึ้กษาเรือง การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองระบบกระดูกและระบบกลา้มเนือ  สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี  พบว่า  
นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในดา้นความพึงพอใจในการเรียน อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งมาก ( X   =  4.21 )  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ระพี  โกมลนุสิต ( 2547 : 
112 )   ไดศึ้กษาเรืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาพระพทุธศาสนา   เรืองอริยสจั 4  
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ชนัประถมศึกษาปีที 5  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี  พบว่า  นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั  4.30 ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากทีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปเป็นขอ้เสนอแนะทีอาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  ใน
ครังต่อไปประกอบดว้ย  ขอ้เสนอแนะทวัไป  และขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัในครังต่อไป  ดงันี 
ข้อเสนอแนะทัวไป 
 จากการวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทวัไป  ดงันี 
 1.  จากผลการวิจยัพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือทีสามารถนาํเสนอเนือหาได้
อยา่งน่าสนใจเมือเทียบกบัสือชนิดอืน  จึงควรมีการสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในวิชาอืน ๆ เช่น  วิชาภาษาไทย  วิชาสุขศึกษา  วิชาดนตรี 
 2.  จากผลการวิจยัพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดนีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ย
ตนเองหรือจะศึกษาร่วมกบัเพือนก็ได ้ ดงันันครูควรจดัสถานทีไวใ้ห้ผูเ้รียนทีสนใจมาศึกษาใน
ชัวโมงว่างเพือช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจมากขึน  และเป็นการช่วยผูเ้รียนทีเรียนช้าให้
สามารถเรียนไดท้นัเพือน 
 3.  จากผลการวิจยัพบว่า  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และมีความคิดเห็นทีดีต่อการเรียน  จึงควรส่งเสริมให้สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาสังคมในเรืองอืน ๆ  เช่น หลักธรรมทางศาสนา  หน้าทีพลเมือง  
กฏหมาย 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครังต่อไป     
 จากการวิจยัครังนีมีขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครังต่อไป  ดงันี 
 1.  ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาสังคม  ในสาระอืน ๆ เช่น สาระ
ศาสนา    หนา้ทีพลเมืองฯ   เศรษฐศาสตร์  ประวติัศาสตร์  ในชนัมธัยมศึกษาปีที 2  เพือใหน้กัเรียน
มีความเขา้ใจง่ายขึน 
 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิดกบัวิธีสอน  เช่น  วิธีสอนแบบซิปปา  วิธีสอนโดยใชเ้ทคนิค
หมวกหกใบ  เป็นตน้ 
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บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน        กระทรวงศึกษาธิการ.         รวมบทความเทคโนโลยทีางการศึกษา.   
 กรุงเทพฯ,  2527.   
กรมวิชาการ.  ความรู้เกียวกบัสือมลัติมีเดียเพือการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ศูนยพ์ฒันาหนงัสือกรม
 วิชาการ,  2544. 
กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค.์เทคโนโลยกีารศึกษาวิชาชีพ. กรุงเทพฯ :   สาํนกัพิมพสิ์นทวีการพิมพจ์าํกดั,   
 2549.   
กาญจนา  คุณารักษ.์  การออกแบบการเรียนการสอน.  พมิพค์รังที 2.  นครปฐม  :  คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร,  2545 
กานตสิ์นี  สุวพานิช.     “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์     ว 305 
 ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 เรืองพลงังานกบัชีวิต”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ,์  
 2546. 
กณัหา  คาํหอมกลุ.   “การพฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
 ปีที 6 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
 มหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,   
 2547. 
กิดานนัท ์มลิทอง.   เทคโนโลยกีารศึกษาและนวตักรรม.   กรุงเทพฯ  :   สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลยั,  2540  
________.  ไอซีทีเพือการศึกษา.  กรุงเทพฯ : พิมพ ์หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  อรุณการพิมพ,์  .  
คุณาวฒิุ  สีบาล.  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาพระพทุธศาสนา  เรืองภาษาบาลี 
 และคาํศพัทท์างพระพทุธศาสนา  สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที 3”.   
 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั
 มหาสารคาม,  2546. 
จริยา  เหนียนเฉลย.  เทคโนโลยกีารศึกษา.  กรุงเทพฯ : พิมพบ์ริษทัพิมพดี์ จาํกดั,  . 
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จนัทร์เจา้   เสถียรทวี. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรืองการอ่านเชิง
 วิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที 2  ทีสอนโดยวิธีการแผนทีความคิดกบัการ 
 เรียนแบบร่วมมือ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการสอน 
 ภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,  2547. 
ฉลาด  โสภาสพ .  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง  กมัมธารยสมาส วิชาภาษาบาลี  
 สาํหรับนกัเรียนในโรงเรียนพระปริยติัธรรม ชนัมธัยมศึกษาปีที 2”.  ปริญญาการศึกษา
 มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  
 2547. 
ชุลีพร  ฤทธิเดช.  “การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน  เรือง  ชนิดของคาํในภาษาไทย  ของ 
 นกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 1  ทีจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ละไม่ใชแ้ผนทีความคิด ( Mind  
 Mapping )”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัทิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   
 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,  7.    
ชาตรี  ต่างสมปอง.  “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา เรือง 
 ฆราวาสธรรม 4  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
 มหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
 2546.  
ชาตรี สาํราญ.  หลากหลายวธีิสอนทีไม่หลอกหลอนวิธีเรียนรู้. พิมพค์รังที 5. กรุงเทพฯ :  
 มูลนิธิสดศรี – สฤษดิวงศ ์, 2543. 
ชชัฎาภรณ์  เกตุอู่ทอง.  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง จงัหวดัสมุทรสาคร  สาํหรับ
 นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  โรงเรียนวดัชยัมงคล”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
 มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  :  2550 
ชยัยงค ์  พรหมวงศ.์  นวกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษากบัการสอนระดบัอนุบาล.  กรุงเทพฯ  :  
 สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช  จาํกดั,  .   
   .  มิติที   นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลยั,  2520   
  .  ระบบสือการสอน.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2520.   
  .  แบบฝึกปฏิบติัระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬา.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2521. 
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ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์    เทคโนโลยกีารศึกษา.  เอกสารการสอนชุดวิชาสือการศึกษาพฒันสรร หน่วย
 ที  – สาขาวิชาศึกษา  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  นนทบุรี  : สาํนกัพิมพสุ์โขทยั 

ธรรมาธิราช,   
ชม  ภูมิภาค.  เทคโนโลยทีางการสอนและการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  สาํนกัพิมพป์ระสานมิตร.   
 ม.ป.ป.   
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  เทคโนโลยทีางการศึกษา : หลกัการและแนวปฏิบติั.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์
 วฒันาพานิช จาํกดั,  2526.   
  .  เทคโนโลยกีารสอน : การออกแบบและพฒันา.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์,  
 2533.   
ณัฐ  สิมะธัมนันท์  “การพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
 เทคนิคแผนผงักราฟฟิก เรือง การเมืองการปกครองของนักเรียนเตรียมทหารชันปีที 1”.  
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551 
ณฐัภทัร  เอียมประชา.  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง  “สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ”  
 ชนัประถมศึกษาปีที 4”.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาศาสตร์  
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั,  2546.  
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์  
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2541. 
ทิศนา  แขมมณี.  ศาสตร์การสอน.  กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ ์ จาํกดั,  2545 
ธวชัชยั  งามสนัติวงศ.์  หลกัการและวิธีใชค้อมพวิเตอร์ในงานสถิติเพือการวิจยั.  กรุงเทพฯ : 
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ,  2540. 
ธญัญา ผลอนนัต.์   ใชห้วัคิด.  พิมพค์รังที 3. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพข์วญัขา้ว’94 , 2544. 
นที   ศรีมะกลาํ.  “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง  ประวติัความเป็นมาของจงัหวดั 
 สมุทรสงคราม สาํหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
 มหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
 2546.   
นุชนาถ  สอนสง.  “การพฒันาชุดการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์  เรืองบรรยากาศ  สาํหรับ 
 นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา 
 หลกัสูตรและการนิเทศ  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,  . 
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นาํผงึ  บุญวิชยั.  “การพฒันาชุดการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์  เรืองหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช   
 สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,  2547. 
บุญเกิด  แขง็กลา้.  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง  การฝึกสมาธิเบืองตน้  สาํหรับ
 นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต   
 สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา,  2550 
บุญชม  ศรีสะอาด.  การพฒันาการสอน.  กรุงเทพฯ  :  สาํนกัพิมพช์มรมเด็ก,     
บุญเกือ  ควรหาเวช.  นวตักรรมการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  หจก. SR Printing,  2542 
บุปผชาติ  ทฬัหิกรณ์  และคณะ.  สือมลัติมีเดียเพือการศึกษา.  กรุงเทพฯ : พิมพที์โรงพิมพคุ์รุสภา
 ลาดพร้าว,  2544 
ประทุม  วิชาโคตร. “ผลสมัฤทธิในการเขียนเชิงสร้างสรรคว์ิชาภาษาไทยของนกัเรียนชนั 
 ประถมศึกษาปีที 5 ทีใชว้ิธีการแผนทีความคิด”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตรมหา
 บณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  2544. 
ประทุมทิพย ์ เลือนสูงเนิน.  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม เรืองปัญหาสิงแวดลอ้มของ
 จงัหวดันครราชสีมา  สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนพิมายวิทยา  จงัหวดั
 นครราชศรีมา”.  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการสอนสังคมศึกษา  
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550  
เผชิญ  กิจระการ.  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสือและเทคโนโลยเีพือการศึกษา ( E1 / E2 ) การวดัผล
 การศึกษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  7(1) : 44 – 45 ; กรกฏาคม,  2544.   
พรชญา  ผาสุกดี.  “  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองโบราณสถานทีควรอนุรักษใ์น 
 จงัหวดันครปฐม  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
 มหาบณัฑิต  สาขาสิงแวดลอ้มศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล. 
พรเทพ  เมืองแมน.  การออกแบบและพฒันา CAI multimedia ดว้ย authorware. กรุงเทพฯ :  
 ซีเอด็ยเูคชนั,  2544. 
พรมมณี  พนัธุ  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาพระพุทธศาสนา สําหรับ
 นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนวดัช่างเคียน  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่”.  
 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่, 2552 
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พรรณทิพา   ลีรัตน์เสถียร.  “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองรัฐธรรมนูญแห่ง
 ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5”. ปริญญา
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  (เทคโนโลยกีารศึกษา).  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  2545   
พวงรัตน์  ทวีรัตน์.   วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  .  
ยนื  ภู่วรวรรณ.  ไอซีทีเพือการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชนั,  .   
ระพี  โกมลนุสิต.  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาพระพทุธศาสนา เรืองอริยสจั   
 ชนัประถมศึกษาปีที   โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี”.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั 
 ศิลปากร,  .   
ลออ  อางนานนท์.  “การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน  ความคิดสร้างสรรค์  กลุ่มสร้างเส
 ประสบการณ์ชีวิต  เรืองสิงแวดลอ้มทางสงัคม  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5”   
 ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  2542.   
ลว้น  และองัคณา  สายยศ.  เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์ สวีริยาสาส์น,   
 2538.    
     .  เทคนิคการวดัผลการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์ สวีริยาสาส์น,   
 2539.    
วิสาข ์จติัวตัร์.   การใช ้Mind & Concept Mappind ในการจดัการเรียนรู้.   เอกสารประกอบการ 
 ประชุม เชิงปฏิบติัการเรืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน , 
 20 – 21 มีนาคม 2545. (อดัสาํเนา) 
วิเศษ  แกว้กระจาย.  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนา 
 และวฒันธรรม 5 เรืองภูมิปัญญาไทย เบญจรงค ์จงัหวดัสมุทรสาคร สาํหรับนกัเรียนชนั
 มธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนวดัหลกัสีพิพฒัน์ราษฎร์อุปถมัภ์”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
 ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
 2550. 
วฒิุชยั  ประสารสอย.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนวตักรรมเพือการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  
 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  วี.เจ. พรินติง จาํกดั,  2543.   
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วฒันา  วิชิตชาญ.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการอ่านเพือความเขา้ใจภาษาองักฤษของ 
 นักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  ทีสอนดว้ยวิธีสอนแบบเทคนิคการสร้างแผนทีความคิด  
 และวิธีสอนเพือการสือสาร”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
 หลกัสูตรและการนิเทศ  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,  2546.   
สถิระ  ชยัชนะกลาง.  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพทุธธรรมกบัการศึกษา   
 เรือง ศีล”.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
 ( คอมพิวเตอร์ )    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั,  2547. 
สมคิด  อุททะวนั.  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองศาสนพิธีทางพระพทุธศาสนา 
 วิชาพระพทุธศาสนา  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
 ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
 2546.   
สมศกัดิ สินธุระเวชญ.์  “ยทุธศาสตร์การสอน”.  วารสารวิชาการ 2 , 1 (มกราคม 2542) : 30 – 31. 
                   . Mind Mapping กบัคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช , 2543. 
สุพิศ  กลินบุปผา.  “การศึกษาความสามารถของการเขียนความเรียงภาษาไทยทีใชว้ิธีการแผนที 
 ความคิด  ( Mind Mapping )  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5  : กรณีศึกษาโรงเรียนพระ 
 ปฐมวิทยาลยั 2  หลวงพอ่เงินอนุสรณ์  จงัหวดันครปฐม”.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั 
 ศิลปากร,  .     
สุวิทย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ. เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ .   พิมพค์รังที 4 .   กรุงเทพฯ  :  ทีพีพริน , 2543. 
สมัฤทธิ  บุญนิยม.  “การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางกาเรียน  เรืองพืชและสตัว ์ ของนกัเรียนชนั 
 ประถมศึกษาปีที 6  ทีสอนดว้ยวิธีสอนโดยใชแ้ผนทีความคิดกบัวิธีสอนตามคู่มือครู”.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ   
 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548. 
หทัยา  เขฒ็เพช็ร  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสูตร
 และการสอน  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์  2548   
อจัฉรา  มะลิปิไข. “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย  เรืองการสืบพนัธ์ของ 
 สิงมีชีวิต สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย”.  ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,  2545. 
อารี  พนัธ์มณี.  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ : ตน้ออ้,  2538. 
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อาํนวย   เดชชยัศรี.  นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  พิมพที์องการคา้ของคุรุสภา,  
 2544.   
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รายชือผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



139 

รายชือผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 
 
ผู้เชียวชาญด้านเนือหา 
1.  อาจารยอุ์ดร  จนัทร์มล   ครูชาํนาญการพิเศษ 
     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั 
     ต.ดอนคลงั  อ.ดาํเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 
2.  อาจารยสุ์รเศรษฐ  บุญเกตุ  ครูชาํนาญการพิเศษ 
     โรงเรียนสวนผงึวิทยา 
     ต.สวนผงึ  อ.สวนผงื  จ.ราชบุรี 
3.  อาจารยส์าวสุมา  พวงมณี  ครูชาํนาญการพิเศษ 
     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี 
     ต.เขาใหญ่  อ.ชะอาํ  จ.เพชรบุรี 
ผู้เชียวชาญด้านบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
1.  อาจารยน์าํมนต ์ เรืองฤทธิ  อาจารยป์ระจาํภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2.  อาจายป์ระชุม  แรงกสิกรณ์  รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 
     ประถมศึกษา  จงัหวดัเพชรบุรีเขต 2 
3.  อาจารยว์รวฒิุ  มนัสุขผล  อาจารยป์ระจาํภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผู้เชียวชาญด้านการวดัและประเมินผล 
1.  ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม    รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและวิจยั  
     มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2.  ผอ.กญัพิมา  เชือมชิต   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี 
     ต.เขาใหญ่  อ.ชะอาํ  จ.เพชรบุรี 
3.  อาจายป์ระทีป  เมืองงาม  ครูชาํนาญการพิเศษ 
     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี 
     ต.เขาใหญ่  อ.ชะอาํ  จ.เพชรบุรี 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 
- แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
- แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
- แผนการจดัการเรียนรู้ 
- แบบสอบถามความคิดเห็น 
- แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
- แบบประเมินแผนทีความคิด  
- สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 

ส่วนที 1 หลกัการเบืองตน้ 
หัวข้อการวิจัย 
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนที
ความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ความคดิรวบยอด 
 ทวีปเอเชียเป็นแผน่ดินขนาดใหญ่ทีสุด  ในจาํนวนทวีปต่าง ๆ  ของโลก  มีประชากรทีมีเชือ
ชาติ  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณีทีแตกต่างกนั  มีการดาํรงชีวิตภายใตส้ภาพภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  และความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ี    ทาํใหป้ระชากรประเทศ
ต่าง ๆ  สามารถผลิตปัจจยัทีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตแก่ประชากรของประเทศตน  และระหวา่ง
ประเทศ ทาํใหมี้การแลกเปลียนและร่วมมือกนัทงัทางดา้นการคา้  การทูต  และการศึกษา 

ส่วนที 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพือสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 
เพือนาํมาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุปดว้ยแผนทีความคิด  

สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
 

1. ท่านคิดวา่การทีจะสอนวชิาสงัคมศึกษาเพือใหส้ามารถเชือมโยงไปสู่เนือหาเรืองทวีปเอเชียควรมี   
    การนาํเขา้สู่บทเรียนรูปแบบใด 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. ท่านคิดวา่การสอนวิชาสงัคมศึกษา  เรืองทวีปเอเชีย  ควรใช ้กิจกรรมการเรียนการสอน อยา่งไร       
    จึงจะมีประสิทธิภาพ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
3. ท่านคิดวา่ควรมีแบบฝึกหดัลกัษณะรูปแบบใด  ทีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจมากขึนในเรือง   
   ทวีปเอเชีย 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
4. ท่านคิดวา่การประเมินผลในเนือหาวิชาสงัคมศึกษาเรืองทวีปเอเชียทีเหมาะสมควรมีลกัษณะ 
    อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
5. ท่านคิดวา่การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีขอ้ดี และขอ้จาํกดัสาํหรับนกัเรียนในการ 
   สอนวิชาสงัคมศึกษาอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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6. ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพมิเติมอืนใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
    ชือ…………………………………………….ผูใ้หส้ัมภาษณ์    
                     (….………………………………….……) 
                 ตาํแหน่ง…………………………………………... 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพือสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพือนาํมาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียน 

ดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
 

1.  ท่านคิดวา่ลกัษณะเนือหาวิชาสงัคมศึกษา  เรืองทวีปเอเชีย  ทีควรนาํมาสร้างเป็นบทเรียน 
     คอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ควรมีหวัขอ้ทีเหมาะสมในการเขา้สู่เนือหาอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ท่านคิดวา่รูปแบบทีเหมาะสมกบัเนือหาวิชาสงัคมศึกษาเรืองทวีปเอเชีย  ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ท่านคิดวา่แบบฝึกหดัในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีเหมาะสมเรืองทวีปเอเชียตามศกัยภาพ 
    ของสือนนั ควรเป็นรูปแบบใด  ทีจะทาํใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนนนัมีประสิทธิภาพ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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4.  ท่านคิดวา่การนาํรูปแบบ Multimedia  มาประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพืออธิบาย 
    เนือหาเรืองทวีปเอเชีย  ควรมีลกัษณะรูปแบบใดทีทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการเรียน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
5.  ท่านคิดวา่การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย   
     น่าจะใชล้กัษณะรูปแบบใดเหมาะสมทีสุด 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
6. ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพมิเติมอืนใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
    ชือ…………………………………………….ผูใ้หส้ัมภาษณ์    
                    (….………………………………….……) 
                  ตาํแหน่ง…………………………………………... 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง  ทวีปเอเชีย (ก่อนเรียน – หลงัเรียน) 
คาํชีแจง ใหน้กัเรียนเลือกขอ้ทีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  ดินแดนส่วนใหญ่ของทวปีเอเชียอยูใ่นทางซีกโลกเหนือ ยกเว้น เพยีงอาณาเขตบางส่วนของ 
     ประเทศใด   
             ก.  ประเทศสิงคโปร                
 ข.  ประเทศติมอร์ตะวนัออก 
             ค.  กรุงโคลมัโบ  ประเทศศรีลงักา    
 ง.  เกาะซาโว  ประเทศอินโดนีเซีย   
2.  ตะวนัออกใกล้  หรือ  ตะวันออกกลาง  หมายถึงภูมิภาคใด 
 ก.  เอเชียใต ้       
 ข.  เอเชียตะวนัออก      
 ค.  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  
 ง.  เอเชียตะวนัตกเฉียงใต ้
3.  อู่ขา้วอู่นาํของทวีปเอเชีย  หมายถึงเขตพืนทีใดของทวปีเอเชีย   
            ก.  เขตเทือกเขาตอนกลาง       
 ข.  เขตทีราบสูงทางตอนใต ้
 ค.  เขตทีราบตาํทางเหนือ       
 ง.  เขตทีราบลุ่มแม่นาํ 
4.  ขอ้ใด จบัคู่ความสมัพนัธ์ในดา้นอาณาเขตระหวา่งทวปีเอเชียกบัทวปียโุรปไดถู้กตอ้ง  
 ก.  ทิศเหนือ / มหาสมุทรอาร์กติก                
 ข.  ทิศใต ้/ มหาสมุทรอินเดีย   
 ค.  ทิศตะวนัออก / มหาสมุทรแปซิฟิก          
 ง.  ทิศตะวนัตก / เทือกเขาอรูาล 
5.  พืนทีทีเป็นดินแดนต่อเนืองระหวา่งทวปียโุรปและทวีปเอเชีย  มีชือเรียกวา่อะไร   
 ก.  ลาตินอเมริกา       
 ข.  แอฟฟิเซีย          
 ค.  ยเูรเซีย             
 ง.  โอเชียเนีย   
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6.  ดินแดนใตสุ้ดของทวีปเอเชียคือแหลมใด   
 ก.  แหลมชิลยสุกิน       
 ข.  แหลมอีสตเ์คป     
 ค. แหลมบาบา         
 ง.  แหลมปิไอ 
7.  จุดรวมของเทือกเขาสูง ทีเรียกวา่ “ปาร์มีนอต” อยูใ่นเขตภูมิประเทศใดของทวีปเอเชีย   
 ก.  เขตเทือกเขาและทีราบสูง ( ตอนกลางของทวีป ) 
 ข.  เขตทีราบตาํ ( ตอนเหนือของทวีป ) 
 ค.  เขตทีราบลุ่มแม่นาํ ( ดา้นตะวนัออกของทวีป ) 
 ง.  เขตทีราบสูงเก่า ( ตอนใตข้องทวีป ) 
8.  ขอ้ใดไม่เกียวขอ้งกบัทวปีเอเชีย   
 ก.  ทวีปทีมีขนาดใหญ่สุด                                          
 ข.  เป็นทวีปทีตงัของภูเขาทีสูงทีสุดในโลก 
 ค.  เป็นทวีปทีมีทะเลทรายขนาดใหญ่ทีสุดในโลก     
 ง.  เป็นทวีปทีตงัของดินแดนทีตาํทีสุดในโลก 
9.  สาเหตุใดทีทาํใหท้วีปเอเชียมีลกัษณะทางกายภาพทีแตกต่างกนัอยา่งตรงกนัขา้ม  
 ก.  พืนทีทวีปอนักวา้งใหญ่                                       
 ข.  พืนทีส่วนใหญ่ตงัอยูท่างซีกโลกเหนือ 
 ค. มหาสมุทรตงัอยูท่างทิศตะวนัออกและทิศใต ้     
 ง.  พืนทีลอ้มรอบดว้ยทวีปยโุรปและทวีปแอฟริกา 
10.  เพราะเหตุใดบริเวณตอนเหนือของทวปีเอเชียจึงมีประชากรอาศยัอยูเ่บาบาง    
 ก.  นาํท่วมทุกปี                                      
 ข.  ภูมิอากาศหนาวเยน็ 
 ค.  พืนทีส่วนใหญ่เป็นหินแขง็              
 ง.  พนืทีกนัดารและแหง้แลง้         
11.  บริเวณป่าสนในไซบีเรีย  อยูใ่นเขตภูมิอากาศแบบใด   
 ก.  เมดิเตอร์เรเนียน          
 ข.  มรสุมเขตอบอุ่น         
 ค.  อบอุ่นชืนภาคพนืทวีป         
 ง.  กึงขวัโลกหรือไทกา 
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12.  ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนมีลกัษณะสาํคญัอยา่งไร   
 ก.  อากาศร้อน  ฝนตกชุกตลอดปี                    
 ข.  อากาศร้อน  ฝนส่วนใหญ่ตกฤดูร้อน 
 ค.  ฤดูร้อนอบอุ่น  ฤดูหนาวอากาศเยน็            
 ง.  ฤดูร้อนอากาศร้อน  ฤดูหนาวมีฝนตก  
13.  เขตภูมิอากาศของทวีปเอเชียขอ้ใด  มีประชากรตงัถินฐานหนาแน่นมากทีสุด   
 ก.  แบบชืนภาคพืนทวีป      
 ข.  แบบร้อนชืน     
 ค.  แบบทุ่งหญา้เขตร้อนหรือสะวนันา        
 ง.  แบบอบอุ่นชืน 
14.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะเด่นของภูมิอากาศในทวีปเอเชีย   
 ก.  ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม                 
 ข.  อุณหภูมิของอากาศคงที 
 ค.  แต่ละฤดูมีระยะเท่ากนั                        
 ง.  แต่ละพนืทีมีลกัษณะภูมิอากาศแบบเดียว 
15.  ปัจจยัสาํคญัทีสุดขอ้ใด  เป็นตวักาํหนดลกัษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียในแต่ละพืนที   
 ก.  ทีตงัหรือละติจูด                              
 ข.  ลมมรสุมทีพดัผา่น 
 ค.  ความใกลห้รือไกลจากทะเล            
 ง.  ความสูงตาํของพืนที 
16. ความสัมพนัธ์ในขอ้ใดถกูตอ้ง   
 ก.  ป่าเบญจพรรณ  : ทีราบลุ่มแม่นาํคงคา            
 ข.  ป่าชายเลน : ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
 ค.  ป่าไทกา : ทีราบไซบีเรีย                                 
 ง.  ป่าไมผ้ลดัใบ : ทีราบสูงเดคคาน   
17.  ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ทีส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศของโลกอยา่งรุนแรง  
       เนืองจากสาเหตุใด   
 ก.  ทาํใหเ้กิดฝนตกหนกัทวัทงัสองฝังของมหาสมุทรแปซิฟิก 
 ข.  ทาํใหบ้ริเวณชุ่มชืนกลบัมีอากาศแหง้แลง้  ส่วนบริเวณแหง้แลง้กบัมีฝนตกหนกั 
 ค.  ทาํใหเ้กิดภาวะแหง้แลง้อยา่งหนกัทวัทงัสองฝังมหาสมุทรแปซิฟิก 
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           ง.  ทาํใหเ้กิดความแหง้แลง้ทวัโลก 
18.  การกาํจดัขยะในเขตชุมชนเมือง  วิธีใดสามารถกาํจดัไดม้ากทีสุดและเกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า   
            ก.  การเพิมจาํนวนรถเกบ็ขยะ                    
 ข.  การตงัโรงงานผลิตปุ๋ยขยะ 
 ค.  กาํหนดช่วงเวลาเกบ็ขยะใหน้านขึน      
 ง.  เพิมจาํนวนถงัขยะใหม้ากขึน 
19.  อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย มีลกัษณะอยา่งไร   
 ก.  เป็นอุตสาหกรรมหนกั                          
 ข.  เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
 ค.  เป็นอุตสาหกรรมแบบผสมผสาน        
 ง.  เป็นอุตสาหกรรมทีผลิตเพือใชภ้ายในประเทศ 
20. ถา้นกัเรียนจะทาํธุรกิจเกียวกบันาํมนับริเวณใดของภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใตที้เหมาะสม 
     ทีสุด   
           ก.  คาบสมุทรไซนาย      
 ข.  อ่าวเปอร์เซีย         
 ค.  ชายฝังทะเลแดง          
 ง.  ชายฝังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
21.  สาเหตุสาํคญัทีทาํใหอุ้ตสาหกรรมในทวีปเอเชีย ไม่  เจริญกา้วหนา้เท่าทีควรคืออะไร 
 ก.  ขาดแคลนตลาดรองรับ                                   
 ข.  ขาดแคลนเงินทุนและเทคโนโลย ี
 ค.  ขาดแคลนวตัถุดิบและนาํมนัเชือเพลิง            
 ง.  ขาดแคลนแรงงานและช่างฝีมือระดบัสูง 
22.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  แหล่งสาํรองนาํมนัดิบและก๊าซธรรมชาติทีสาํคญัของทวีปเอเชีย   
 ก.  บริเวณรอบอ่าวเปอร์เซีย 
 ข.  เขตไซบีเรียของรัสเซีย 
 ค.  เกาะบอร์เนียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
          ง.  บริเวณคาบสมุทรเกาหลี 
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23.  เพราะเหตุผลใดสาํคญัทีสุดทีทาํใหสิ้นคา้ญีปุ่นสามารถขายไดใ้นประเทศต่าง ๆ  ของเอเชียได ้ 
       เพิมมากขึน   
            ก.  เพราะเป็นประเทศเพือนบา้น          
 ข.  ญีปุ่นเคยเป็นประเทศมหาอาํนาจ 
 ค.  เพือกีดกนัสินคา้จากต่างทวีป       
 ง.  สินคา้ญีปุ่นคุณภาพมาตรฐานและราคาถูก 
24.  เหตุใดการคมนาคมขนส่งในทวีปเอเชียจึงลา้หลงักวา่ทวีปยโุรปอยูม่าก   
 ก.  เพราะชาวยโุรปขยนักวา่ชาวเอเชีย                         
 ข.  เพราะขอ้จาํกดัทางดา้นภูมิประเทศและเศรษฐกิจ 
 ค.  เพราะทวีปเอเชียมีประชากรมากกวา่ทวปียโุรป     
 ง.  เพราะคนยโุรปใหค้วามสนใจกบัการคมนาคมขาส่งมากวา่ 
25.  ขา้วเจา้  ชา  ปอกระเจา  เป็นผลผลิตทางการเกษตรทีสาํคญัของทวีปใด   
 ก.  ทวีปเอเชีย          
 ข.  ทวีปยโุรป         
 ค.  ทวีปอเมริกา       
 ง.  แอฟริกา 
26.  การทีชาวเอเชียมีภาษาพดูและภาษาเขียนมากมายทาํใหเ้กิดผลในขอ้ใดเด่นชดัทีสุด   
            ก.  ปลอดจากวฒันธรรมตะวนัตก                  
 ข.  ติดต่อสือสารกนัไดย้ากลาํบาก 
 ค.  สามารถรักษาประเพณีดงัเดิมไวไ้ด ้      
 ง.  ความหลากหลายทางวฒันธรรมและไม่เกิดความขดัแยง้ 
27.  ประเทศในเอเชียทีมีจาํนวนประชากรมากเกินไป  เช่น  บงักลาเทศ  อินเดีย  และปากีสถาน   
        มกัเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆมากมาย  ขอ้ใดคือปัญหาทีส่งผลกระทบรุนแรงมากทีสุด  
 ก.  การอพยพโยกยา้ยจากชนบทเขา้สู่เมือง                       
 ข.  การเสือมโทรมของสภาพแวดลอ้มทางสังคม 
 ค.  การขาดความมนัคงทางการเมือง  และการปกครอง 
 ง.  การขาดแคลนอาหารและความยากจนของประชากร 
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28.  ปัจจยัอะไรเป็นสาเหตุสาํคญัทีทาํใหภู้มิภาคเอเชียกลางมีประชากรเบาบาง   
 ก.  ภูมิอากาศหนาวเยน็       
 ข.  ภูมิประเทศเป็นภูเขา 
 ค.  ภูมิอากาศแหง้แลง้          
 ง.  ภูมิประเทศเป็นทีลุ่ม 
29.  การกระตุน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  และเกิดการตืนตวัทางการเมืองมากทีสุดรัฐ 
       จะตอ้งพฒันาดา้นใดเป็นอนัดบัแรก  
 ก.  กฎหมาย             
 ข.  พรรคการเมือง         
 ค.  การประชาสมัพนัธ ์      
 ง.  การศึกษาและเศรษฐกิจ 
30.  เหตุผลขอ้ใดทีทาํใหก้ารเมืองการปกครองในทวีปเอเชียไม่มนัคง   
 ก. ถูกต่างชาติแทรกแซง                   
 ข.  มีพรรคการเมืองอ่อนแอ 
          ค.  ประชาชนไม่พอใจการเมือง        
 ง.  มีการปฏิวติับ่อยครัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
1.ข 2.ง 3.ง 4.ง 5.ค 6.ง 7.ก 8.ค 9.ก 10.ค 
11.ง 12.ง 13.ง 14.ก 15.ก 16.ค 17.ข 18.ข 19.ข 20.ข 
21.ข 22.ง 23.ง 24.ข 25.ก 26.ง 27.ง 28.ค 29.ง 30.ข 
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แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  
เรืองทวีปเอเชีย        ชันมัธยมศึกษาปีที 2 
หน่วยที 3  ทีตงั  ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศ    เวลาเรียน 2 คาบ 
………………………………………………………………………………………………………. 
สาระสําคญั 
 ทวีปเอเชียตงัอยู่ในซีกโลกเหนือพืนทีส่วนใหญ่อยู่เหนือเส้นศูนยสู์ตรมีดินแดนติดต่อ
มหาสมุทร 3 ดา้น  ดา้นเหนือจรดมหาสมุทรอาร์ติก  ดา้นใตจ้รดมหาสมุทรอินเดีย  ดา้นตะวนัออก
จรดมหาสมุทรแปซิฟิก  มีดินแดนต่อเนืองกบัทวีปยุโรปและแอฟริกา  ทวีปเอเชียเป็นทวีปทีใหญ่
ทีสุดในโลก  ลกัษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น 5 เขต  คือ เขตเทือกเขาและทีราบสูง  เขตทีราบลุ่มแม่นาํ 
เขตทีราบตาํภาคเหนือ  เขตทีราบสูงเก่าและเขตหมู่เกาะ 
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัทีตงั  ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศ 
ของทวีปเอเชีย 
 2.  นกัเรียนสามารถอธิบายเกียวกบัทีตงั  ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย นักเรียนสามารถบอกทีตงั  
ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียได ้
สาระการเรียนรู้  ( เนือหาสาระ ) 
 1.  ทีตงัของทวีปเอเชีย 
 2.  ขนาดของทวีปเอเชีย 
 3.  ลกัษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย 
คาบท ี1   
 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
      1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1  ครูบอกจุดประสงคที์ตอ้งให้นกัเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1 
คน / 1 เครือง  เพือจะไดเ้กบ็ขอ้มูลสาํหรับการนาํมาประเมินผลไดส้ะดวกและชดัเจน 
  1.2  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือให้เรียนเรืองทวีป
เอเชียในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ 
  1.3  ครูบอกผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



153 

 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตามขนัตอน   
  2.2  นกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง  ทีตงั  ขนาดของทวีปเอเชีย  
ใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 
 3.  ขันสรุป 
  ครูสอบถามความรู้ความเขา้ใจเรืองทีนกัเรียนศึกษาเกียวกบัทีตงั  ขนาดของทวีป
เอเชียโดยใชแ้ผนทีทวีปเอเชียประกอบ  โดยมีคาํถามดงันี 
   -  แผน่ดินของทวีปยโุรปกบัทวีปเอเชียทีต่อเนืองกนัเรียกรวมกนัว่าอะไร  
เพือเป็นการสรุปบทเรียน 
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4.  แผนทีทวีปเอเชีย 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ  
คาบท ี2   
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
      1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1  ครูใหน้กัเรียนดูแผนทีทวีปเอเชียแลว้ถามนกัเรียน โดยใชค้าํถามดงันี 
   -  ทวีปเอเชียส่วนใหญ่อยูท่างซีกโลกใด     
   -  จุดเหนือสุดของทวีปเอเชียอยูบ่ริเวณใดใหน้กัเรียนออกมาชีแผนที 
  1.2  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือให้เรียนเรืองทวีป
เอเชียในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ 
 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตามขนัตอน  คือป้อนชือนกัเรียน  
  2.2  นกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง  ลกัษณะภูมิประเทศของ
ทวีปเอเชีย  ใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 
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  2.4  นกัเรียนทาํแบบทดสอบประจาํหน่วย 
 3.  ขันสรุป 
  3.1  ครูถามนักเรียนเกียวกบัลกัษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย  เพือให้นักเรียน
อธิบายโดยใชแ้ผนทีทวีปเอเชียประกอบ  มีคาํถามดงันี 
   -  เขตทีราบลุ่มภาคเหนืออยูบ่ริเวณไหนของแผนที 
   -  เทือกเขาใดทีเป็นหลังคาโลก   และอยู่บริเวณใด  เพือเป็นการสรุป
บทเรียน   
  3.2  นักเรียนสรุปเกียวกบัทีตงั  ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศในรูปแผนที
ความคิด  
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4.  แบบทดสอบประจาํหน่วย 
 5.  แผนทีความคิด 
 .  แผนทีทวีปเอเชีย 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ 
 2.  ตรวจแผนทีความคิด   
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แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  
เรืองทวีปเอเชีย        ชันมัธยมศึกษาปีที 2 
หน่วยที 4  ลกัษณะภูมิอากาศ      เวลาเรียน 2 คาบ 
………………………………………………………………………………………………………. 
สาระสําคญั 
 ลกัษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียในแต่ละพืนทีมีความแตกต่างกนัทงันีขึนอยู่กบัปัจจยัที
สาํคญัคือ ทีตงั  ความใกล ้– ไกลจากทะเล  ความสูงตาํของพืนที  และลมประจาํทีพดัผา่น  
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัลกัษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย 
 2.  นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย  นกัเรียนสามารถบอก
ลกัษณะภูมิอากาศแบบต่าง ๆ  ของทวีปเอเชียได ้
 2.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย นักเรียนเขา้ใจถึงการ
เปลียนแปลงต่าง ๆ  ทีเป็นผลมาจากลกัษณะภูมิอากาศ 
สาระการเรียนรู้  ( เนือหาสาระ ) 
 1.  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อลกัษณะภูมิอากาศ 
 2.  เขตภูมิอากาศของทวีปเอเชีย 
คาบท ี1   
 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
      1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือใหเ้รียนเรืองปัจจยัทีมี
อิทธิพลต่อลกัษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย  ในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ 
  1.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อลกัษณะภูมิอากาศ
ของทวีปเอเชีย  โดยการถามคาํถามดงันี 
   -  ลกัษณะของอากาศในวนันีเป็นอย่างไร  ทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะ
อะไร  เพือเป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน   
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 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตามขนัตอน     
  2.2  นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ลกัษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย  ใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 
 3.  ขันสรุป 
  ครูสอบถามความรู้ความเขา้ใจเรืองทีนักเรียนศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ลกัษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย  และใหน้กัเรียนดูแผนทีทวีปเอเชีย  โดยใชค้าํถามดงันี 
   -  ทวีปเอเชียแบ่งเขตภูมิอากาศออกเป็นกีเขต  โดยครูนาํตวัอกัษรทีเป็น
ตวัอกัษรย่อภาษาองักฤษมาให้นักเรียนดูแลว้ทายว่าตวัอกัษรย่อเป็นของภูมิอากาศแบบใด  แลว้
อธิบายเพิมเติม   เพือเป็นการสรุปบทเรียน 
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4.  แผนทีทวีปเอเชีย 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ 
คาบท ี2   
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
      1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือให้เรียนเรืองเขต
ภูมิอากาศของทวีปเอเชียในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ    
  1.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกียวกบัเขตภูมิอากาศของทวีปเอเชีย  แลว้ถาม
นกัเรียน  โดยใชค้าํถามดงันี 
   -  นกัเรียนรู้หรือไม่วา่เราไดแ้บ่งเขตภูมิอากาศออกเป็นกีเขต  และประเทศ
ของเราอยูเ่ขตอากาศแบบใด  เพือเป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน   
 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตามขนัตอน      
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  2.2  นกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง  เขตภูมิอากาศของทวีป
เอเชียใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 
  2.4  นกัเรียนทาํแบบทดสอบประจาํหน่วย 
 3.  ขันสรุป 
  3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเกียวกบัเขตภูมิประเทศของทวีปเอเชียโดยใชแ้ผน
ทีแสดงลกัษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียประกอบ  ซึงมีคาํถามดงันี 
   -  ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อลกัษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียมีอะไรบา้ง    
  3.2  นกัเรียนสรุปเกียวกบัลกัษณะภูมิอากาศในรูปแผนทีความคิด  
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4.  แบบทดสอบประจาํหน่วย 
 5.  แผนทีความคิด 
 6.  แผนทีทวีปเอเชีย 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ 
 2.  ตรวจแผนทีความคิด   
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แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  
เรืองทวีปเอเชีย         ชันมัธยมศึกษาปีที 2 
หน่วยที 5  ทรัพยากรธรรมชาติ  และวกิฤตกิารณ์ด้านสิงแวดล้อมของทวีปเอเชีย           เวลาเรียน 2 คาบ 
………………………………………………………………………………………………………. 
สาระสําคญั 
 ทวีปเอเชียเป็นทวีปทีกวา้งใหญ่มีลกัษณะพืชพรรณธรรมชาติทีหลากหลาย  และมีความ
สมบูรณ์  ซึงมนุษยไ์ดน้าํทรัพยากรเหล่านนัมาใชป้ระโยชน์  โดยไม่ไดค้าํนึงถึงปัญหาทีจะเกิดขึน
ในอนาคต  จึงทาํใหเ้กิดวิกฤติการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มเกิดขึน  
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชียได ้  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวปีเอเชีย  นกัเรียนอธิบายลกัษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติทีเกิดขึนในทวีปเอเชียแต่ละชนิดได ้
 2.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย  นกัเรียนสามารถบอก
สาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาวิกฤติการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวีปเอเชียได ้
สาระการเรียนรู้  ( เนือหาสาระ ) 
 1.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
         1.1  ทรัพยากรดิน 
       1.2  ทรัพยากรนาํ 
         1.3  ทรัพยากรป่าไม ้
         1.4  ทรัพยากรแร่ธาตุ 
 2.  วิกฤติการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวีปเอเชีย 
  2.1  ปรากฏการณ์เอลนิโญ   
  2.2   ภาวะเรือนกระจก 
  2.3  ฝนกรด 
คาบท ี1   
 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
      1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
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  1.1  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือให้เรียนเรือง
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ 
  1.2  ครูให้นักเรียนดูภาพสิงแวดลอ้มเสือมโทรม  ควนัพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  แลว้ถามคาํถามดงันี 
   -  ภาพทีนักเรียนเห็นนักเรียนรู้สึกอย่างไร  และปัญหาเหล่านันมาจาก
สาเหตุใด    เพือเป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน   
 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตามขนัตอน     
  2.2  นกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปเอเชีย  ใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 
 3.  ขันสรุป 
  ครูสอบถามความรู้ความเขา้ใจเรืองทีนักเรียนศึกษาเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปเอเชียแลว้อธิบายเพิมเติม   เพือเป็นการสรุปบทเรียน  โดยใชค้าํถามดงันี 
   -  ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดในภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใตที้ทาํรายได้
ใหก้บัภูมิภาคนี 
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ  
คาบท ี2   
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
      1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือให้เรียนเรือง
วิกฤติการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวีปเอเชียในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ    
  1.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกียวกบัวิกฤติการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวีป
เอเชีย  แลว้ถามนกัเรียน  โดยใชค้าํถามดงันี 
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   -  ในปัจจุบนันีเราทุกคนตอ้งรณรงคเ์รืองภาวะโลกร้อนเพราะอะไร  เพือ
เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน   
 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตามขนัตอน      
  2.2  นกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองวิกฤติการณ์ดา้นสิงแวดลอ้ม
ของทวีปเอเชียใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 
  2.4  นกัเรียนทาํแบบทดสอบประจาํหน่วย 
 3.  ขันสรุป 
  3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ  และวิกฤติการณ์ดา้น
สิงแวดลอ้มของทวีปเอเชีย  โดยครูนาํข่าวการประชุมภาวะโลกร้อนมาให้นกัเรียนแสดงความ
คิดเห็นวา่สาเหตุของโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใดและนกัเรียนมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร   
  3.2  นกัเรียนสรุปเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ  และวิกฤติการณ์ดา้นสิงแวดลอ้ม
ของทวีปเอเชียในรูปแผนทีความคิด 
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4.  แบบทดสอบประจาํหน่วย 
 5.  แผนทีความคิด 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ 
 2.  ตรวจแผนทีความคิด 
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แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 

เรืองทวีปเอเชีย                         ชันมัธยมศึกษาปี 2 
หน่วยท ี6  ลกัษณะทางเศรษฐกจิของทวีปเอเชีย      เวลาเรียน 2 คาบ 
………………………………………………………………………………………………………. 
สาระสําคญั 
ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียโดยรวมมีพืนฐานอยู่บนเศรษฐกิจภาคเกษตร  ยกเวน้บาง
ประเทศทีเป็นประเทศอุตสาหกรรม  เช่น  ญีปุ่น  จีน  เกาหลี  สิงคโปร์  ผลผลิตจากการเพาะปลูก
และการเลียงสตัวบ์างประเทศเท่านนัทีมีจาํนวนมากพอทีจะส่งออกสู่ตลาดโลกได ้
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียได ้
 2.  นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย  นกัเรียนสามารถอธิบาย
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียได ้
 2.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์
ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียได ้
 3.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย  นกัเรียนสามารถบอก
เศรษฐกิจทีสาํคญัของแต่ละภูมิภาคในทวีปเอเชียได ้
สาระการเรียนรู้  ( เนือหาสาระ ) 
 ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
  -  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย 
  -  การเกษตรกรรมของทวีปเอเชีย 
  -  การประมงของทวีปเอเชีย 
  -  การทาํป่าไมแ้ละการทาํเหมืองแร่ของทวีปเอเชีย 
  -  การทาํอุตสาหกรรม 
  -  การพานิชยกรรม 
  -  การคมนาคมขนส่งและการสือสาร 
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คาบท ี1 
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือให้เรียนเรือง
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย  ในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ 
  1.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย  
โดยการถามคาํถามดงันี 
   -  นกัเรียนแสดงบทบาทสมมติเกียวกบัการซือขาย  เพือเป็นการนาํเขา้ 
สู่บทเรียน 
 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตาม   
  2.2  นกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองลกัษณะทางเศรษฐกิจของ
ทวีปเอเชีย  ใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 
 3.  ขันสรุป 
  ครูสอบถามความรู้ความเขา้ใจเรืองทีนกัเรียนศึกษาเกียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจ
ของทวีปเอเชียโดยใชค้าํถามดงันี 
   -  โครงสร้างเศรษฐกิจของเอเชียแบ่งเป็นกีประเภทอะไรบา้ง 
   -  นาํมนัเป็นสินคา้ส่งออกของภูมิภาคใด   เพือเป็นการสรุปบทเรียน 
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ 
คาบท ี2 
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือใหเ้รียนเรืองลกัษณะ
ทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ 
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  1.2  ครูทบทวนความรู้เดิมให้กบันกัเรียน  โดยให้นกัเรียนจบัคู่คาํต่อไปนี  นาํมนั  
คู่กบัซาอุดิอาระเบีย  จี7คู่กบัญีปุ่น  ขา้วคู่กบัไทย  เพือเป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน 
 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตามขนัตอน      
  2.2  นกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองลกัษณะทางเศรษฐกิจของ
ทวีปเอเชียใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 
  2.4  นกัเรียนทาํแบบทดสอบประจาํหน่วย 
 3.  ขันสรุป 
  3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเกียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียโดย
ให้นกัเรียนออกมาชีแผนทีแหล่งเศรษฐกิจทีสาํคญัของทวีปเอเชีย  เช่น  แหล่งนาํมนั  แหล่งประมง
  3.2  นักเรียนสรุปเกียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียในรูปแผนที
ความคิด 
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4.  แบบทดสอบประจาํหน่วย 
 5.  แผนทีความคิด 
 6.  แผนทีทวีปเอเชีย 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ 
 2.  ตรวจแผนทีความคิด 
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แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  
เรืองทวีปเอเชีย        ชันมัธยมศึกษาปีที 2 
หน่วยที 7  ลกัษณะทางด้านสังคม      เวลาเรียน 2 คาบ 
………………………………………………………………………………………………………. 
สาระสําคญั 
 ลกัษณะทางสงัคมของทวีปเอเชียประกอบไปดว้ยประชากรหลายเชือชาติ  ภาษา  และ
ศาสนา  เนืองมาจากทวีปเอเชียมีเนือทีกวา้งใหญ่  มีแผนดินทีเชือมติดต่อกบัทวีปยโุรป  และทวีป
แอฟริกามีภูมิประเทศ  และภูมิอากาศทีแตกต่างกนั  ลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัถึงความแตกต่าง 
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัลกัษณะทางสงัคมของทวีปเอเชีย 
 2.  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างทางสังคมของทวีปเอเชียได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวปีเอเชีย  นกัเรียนสามารถอธิบาย
ลกัษณะของประชากรในทวีปเอเชียได ้
 2.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย  นกัเรียนสามารถบอกกลุ่ม
ชาติพนัธ์ของประชากรในทวีปเอเชียได ้
 3.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวปีเอเชีย  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์
ลกัษณะทางสังคมของทวีปเอเชียได ้
สาระการเรียนรู้  ( เนือหาสาระ ) 
 1.  ลกัษณะดา้นประชากรของทวีปเอเชีย 
        2.  กลุ่มชาติพนัธ์ุของทวีปเอเชีย 
       3.  ลกัษณะทางสังคม 
        4.  ลกัษณะทางวฒันธรรมดา้นศาสนา 
คาบท ี1   
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
      1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือใหเ้รียนเรืองลกัษณะ
ทางดา้นประชากรของทวีปเอเชีย  ในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ 
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  1.2  ครูใหน้กัเรียนดูภาพประชากรทีแต่งกายในลกัษณะต่าง ๆ  และร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นเกียวกบัลกัษณะทางดา้นประชากรของทวีปเอเชีย  โดยใหบ้อกวา่การแต่งกายแบบนี
เป็นของชาติใด   เพือเป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน   
 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตามขนัตอน     
  2.2  นกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองลกัษณะทางดา้นประชากร
ของทวีปเอเชียใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั  
 3.  ขันสรุป 
  ครูใหน้กัเรียนจบัคู่คาํศพัทบ์นกระดาน  เพือเป็นการสรุปบทเรียน 
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ 
คาบท ี2   
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
      1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือใหเ้รียนเรืองลกัษณะ
วฒันธรรมดา้นศาสนา  และภาษาในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ    
  1.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกียวกบัลกัษณะวฒันธรรมดา้นศาสนา  และ
ภาษา  โดยการถามคาํถามดงันี 
   -  ภาพทีนกัเรียนเห็นต่อไปนีเป็นภาพทีเกียวขอ้งกบัศาสนาใด  เพือเป็น
การนาํเขา้สู่บทเรียน     
 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตามขนัตอน     
  2.2  นกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองลกัษณะวฒันธรรมดา้น
ศาสนา  และภาษาใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 
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  2.4  นกัเรียนทาํแบบทดสอบประจาํหน่วย 
 3.  ขันสรุป 
  3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเกียวกบัลกัษณะทางดา้นสงัคม  โดยใชก้ารจบัคู่คาํ
กบัภาพทีกาํหนดให ้  
  3.2  นกัเรียนสรุปเกียวกบัลกัษณะทางดา้นสงัคมในรูปแผนทีความคิด  
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4.  แบบทดสอบประจาํหน่วย 
 5.  แผนทีความคิด 
 .  แผนทีทวีปเอเชีย 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ 
 2.  ตรวจแผนทีความคิด   
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แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  
เรืองทวีปเอเชีย        ชันมัธยมศึกษาปีที 2 
หน่วยที 8  ลกัษณะทางด้านการเมืองการปกครอง    เวลาเรียน 2 คาบ 
………………………………………………………………………………………………………. 
สาระสําคญั 
 การเมืองการปกครองส่วนใหญ่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ซึงรับอิทธิพลมา
จากตะวนัตกแต่ก็มีบางประเทศทียงัมีการปกครองแบบเผด็จการ  และมีปัญหาทางการเมือง
ภายในประเทศ  
ผลการเรียนรู้ทคีาดหวงั 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัลกัษณะทางดา้นการเมืองการปกครองของทวีป
เอเชีย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย  นกัเรียนสามารถบอก
ลกัษณะการปกครองของทวีปเอเชียได ้
 2.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย  นกัเรียนสามารถบอกการ
ปกครองของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียไดอ้ยา่งนอ้ย 5 ประเทศ 
 3.  จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองทวีปเอเชีย  นกัเรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
การเปลียนแปลงการปกครองทีเกิดขึนในทวีปเอเชียได ้
สาระการเรียนรู้  ( เนือหาสาระ ) 
 1.  การเปลียนแปลงทางการเมืองของทวีปเอเชีย 
 2. รูปแบบการเมืองการปกครองของทวีปเอเชีย 
คาบท ี1   
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
      1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือให้เรียนเรืองการ
เปลียนแปลงทางการเมืองของทวีปเอเชีย  ในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ 
  1.2  ครูใหน้กัเรียนร่วมแสดงบทบาทสมมติเกียวกบัการเลือกตงัแลว้ถามนกัเรียน
วา่การปกครองในลกัษณะนีเป็นการปกครองแบบใด  เพือเป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน   
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 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตามขนัตอน     
  2.2  นกัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองการเปลียนแปลงทาง
การเมืองของทวีปเอเชีย  ใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 
 3.  ขันสรุป 
  ครูสอบถามความรู้ความเขา้ใจเรืองทีนกัเรียนศึกษาเกียวกบัการเปลียนแปลงทาง
การเมืองของทวีปเอเชีย    โดยใชค้าํถามซึงมีคาํถามดงันี 
   -  นักเรียนคิดว่าทาํไมประเทศไทยจึงเปลียนแปลงการปกครองจากการ
ปกครองสมบูรณาญาสิทธิราช  มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย  แลว้อธิบายเพิมเติม   เพือ
เป็นการสรุปบทเรียน 
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ 
คาบท ี2   
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
      1.  ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
  1.1  ครูแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือใหเ้รียนเรืองรูปแบบ
การเมืองการปกครองของทวีปเอเชียในแต่ละหวัขอ้ไดเ้กิดประสิทธิภาพ    
  1.2  ครูเขียนคาํบนกระดานโดยให้นกัเรียนหาคาํทีเป็นคู่กนัมาตอบ  เพือเป็นการ
นาํเขา้สู่บทเรียน 
 2.  ขันการเรียนรู้ 
  2.1  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนไปตาม    
  2.2  นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองรูปแบบการเมืองการ
ปกครองของทวีปเอเชีย  ใหล้ะเอียดรอบคอบ  ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจสามารถสอบถามครูได ้
  2.3  ครูคอยใหค้าํแนะนาํเมือนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 
  2.4  นกัเรียนทาํแบบทดสอบประจาํหน่วย 
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 3.  ขันสรุป 
  3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเกียวกบัลกัษณะดา้นการเมืองการปกครอง  โดย
ใชค้าํถามดงันี  ทวีปเอเชียส่วนใหญ่มีการปกครองในรูปแบบใดบา้ง  และยกตวัอยา่งประเทศทีมีการ
ปกครองแบบนนัมา  
  3.2  นกัเรียนสรุปเกียวกบัลกัษณะทางดา้นการเมืองการปกครองของทวีปเอเชียใน
รูปแผนทีความคิด   
สือการเรียนการสอน 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ชนัม.2 
 2.  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4.  แบบทดสอบประจาํหน่วย 
 5.  แผนทีความคิด 
 6.  แผนทีทวีปเอเชีย 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ตรวจแบบทดสอบ 
 2.  ตรวจแผนทีความคิด   
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แบบสอบถามความคดิเห็น 
 

(สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2) 
   
 แบบสอบถามความคิดเห็น  หลงัจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
คาํชีแจง 
 แบบสอบถามฉบบันี  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นภายหลงัการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2  ขอใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย  / ในช่องวา่งทีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน
เพียงช่องเดียว    แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดงัต่อไปนี 
 ตอนที 1   ความคิดเห็นภายหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีป
เอเชีย  ทีสรุปดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  จาํนวน  15  ขอ้ 
 ตอนที  2  ขอ้เสนอแนะอืนๆ  จาํนวน  1  ขอ้ 
 
 
 
 
 
                    ผูว้ิจยั 
       นายเอกภูมิ  ชูนิตย ์
        นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
       บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนท ี1  ความคิดเห็นเกียวกบัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย  ที 
สรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
คาํชีแจง   ใหท้าํเครืองหมาย /  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นทีตรงกลัป์ความคิดเห็นของ 
นกัเรียนมากทีสุด 
 ระดบัความคิดเห็นมี  5  ระดบั  ซึงใชต้วัเลขระดบัต่างๆ  แทนความหมายดงันี 
5 หมายถึง มากทีสุด 4  หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2  หมายถึง  นอ้ย 1 หมายถึง  นอ้ยทีสุด 

ตอนท ี2  ขอ้เสนอแนะอืนๆ 
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................   

ประเด็นคาํถาม ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

.  การนาํเสนอเนือหา      
     1.1  การนาํเสนอเนือหาง่ายต่อการเขา้ใจ      
     1.2  ภาษาทีนาํเสนอมีความเขา้ใจง่าย      
     1.3  การจดัลาํดบัเนือหาในแต่ละหน่วยการเรียนเหมาะสม        
     1.4  ความยากง่ายของเนือหาเหมาะสม      
     1.5  จาํนวนขอ้ของแบบฝึกหดัเหมาะสม      
2.  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
     2.1  การใชง้านจากปุ่มต่างๆ  มีความสะดวก      
     2.2  มีการจดัวางองคป์ระกอบบทเรียนไดเ้หมาะสมน่าสนใจ      
     2.3  ตวัอกัษรมีความชดัเจนเหมาะสม      
     2.4  เสียงประกอบเหมาะสมกบับทเรียน      
     2.5  บทเรียนมีการตอบสนองโตต้อบนกัเรียนอยา่งน่าสนใจ      
3.  ความพึงพอใจในการเรียน      
     3.1  นกัเรียนกระตือรือร้นและมีความสนุกในการเรียน      
     3.2  นกัเรียนไดรู้้ผลคาํตอบดว้ยตนเองได ้
            ทนัทีและสามารถทบทวนไดร้วดเร็ว 

     

    3.3  นกัเรียนพอใจกบัการตอบสนองทีรวดเร็วของบทเรียน      
    3.4  นกัเรียนสามารถศึกษาบทเรียนดว้ยตวัเองไดโ้ดยง่าย      
    3.5  นกัเรียนมีอิสระในการเรียน      
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แบบประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย 
ชันมัธยมศึกษาปีที 2 
สําหรับผู้เชียวชาญ 

………………………………………………………………………………………………………. 
คาํชีแจง  ท่านเห็นวา่สือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีท่านกาํลงัประเมินอยูใ่นมาตราส่วนการ
ประเมินช่องใด  โดยท่านทาํเครืองหมาย ( / )  ลงในช่องทีท่านเห็นดว้ย 

ข้อ รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
มากทสุีด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสุีด 

1 ส่วนนาํของบทเรียน 
เร้าความสนใจ   ให้ข้อมูลทีจําเป็น 
(วัต ถุประสงค์   เ ม นูหลัก   ส่ วน
ช่วยเหลือ ฯลฯ ) 

     

2 เนือหาบทเรียน 
2.1  โครงสร้างของเนือหามีความ
กวา้ง  ความลึก  เชือมโยงความรู้เดิม
กบัความรู้ใหม่ 

     

2.2  มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชา      
2.3  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์
ตอ้งการนาํเสนอ 

     

2.4  สอดคลอ้งกบัการประยกุตใ์นการ
เ รี ยนการสอน   มีความ สัมพัน ธ์
ต่อเนือง 

     

2.5  ความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
2.6  ไม่ขดัต่อความมนัคงของชาติและ
คุณธรรมจริยธรรม 

     

3 การใชภ้าษา 
ใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบั
วัยของผู ้เ รียน  สือความหมายได้
ชดัเจนถูกตอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
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ข้อ รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
มากทสุีด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสุีด 

4 การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
4.1  ออกแบบดว้ยระบบตรรกะทีดี
เนือหามีความต่อเนือง 

     

4.2  ส่งเสริมการพฒันาความคิด
สร้างสรรค ์

     

4.3  มีความยืดหยุ่นสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ควบคุมลาํดบั
เ นื อ ห า   ลํ า ดั บ ก า ร เ รี ย น แ ล ะ
แบบฝึกหดัได ้

     

4.4  ความยาวของการนาํเสนอแต่ละ
หน่วย / ตอนเหมาะสม 

     

4.5  กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเนือหา
น่าสนใจ 

     

4.6  มีกลยทุธ์ประเมินผลให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ความหลากหลายและปริมาณเพียงพอ
ทีสามารถตรวจสอบความเข้าใจ
บทเรียนดว้ยตนเองได ้

     

5 ส่วนประกอบดา้น Multimedia 
5.1  ออกแบบหนา้จอเหมาะสมงาน
การใช ้ สดัส่วนเหมาะสม  สวยงาม 

     

 5.2  ลกัษณะของขนาด  สี  ตวัอกัษร
ชดัเจนสวยงามอ่านง่ายเหมาะสมกบั
ระดบัผูเ้รียน 

     

 5.3  ภาพกราฟิกเหมาะสม  ชดัเจน
สอดคล้องกับเนือหา   และมีความ
สวยงามมีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ออกแบบสร้างภาพ 
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ข้อ รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
มากทสุีด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสุีด 

 5.4  คุณภาพการใชเ้สียงดนตรี
ประกอบบทเรียนเหมาะสมชัดเจน  
น่าสนใจชวนคิดน่าติดตาม 

     

6 การออกแบบปฏิสัมพนัธ์ 
6.1  ออกแบบปฏิสัมพนัธ์ให้
โปรแกรมใชง่้ายสะดวก  โตต้อบกบั
ผูเ้รียนอย่างสมาํเสมอ  การควบคุม
เส้นทางเดินบทเรียน  ( Navigation )
ชัดเจนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
สามารถยอ้นกลบัไปยงัจุดต่าง ๆ ได้
ง่ายรูปแบบปฏิสัมพนัธ์เช่นการพิมพ์
การใชเ้มาส์เหมาะสมมีการควบคุมทิศ
ทางการชา้เร็วของบทเรียน  

     

6.2  การใหผ้ลป้อนกลบัเสริมแรงให้
ความช่วยเหลือเหมาะสมตามความจาํ
เป็นมีขอ้มูลป้อนกลบัทีเอือให้ผูเ้รียน
ไดว้ิเคราะห์และแกปั้ญหา 

     

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
     ลงชือ.........................................................ผูป้ระเมิน 
         (..............................................................) 
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แบบประเมินความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนทคีวามคดิ  เรืองทวีปเอเชีย 
คาํชีแจง  ใหผู้ป้ระเมินขีดเครืองหมาย √ แสดงความคิดเห็นทีมีต่อความสามารถในการสรุปบทเรียน
ดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวปีเอเชีย 

เลขท ี ชือ - สกลุ เนือหา รวม 
4 3 2 1 4 
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สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  สถิตทีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน   
  1.1  สถิติทีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
( 1 / 2 )  ตามเกณฑ ์80/80  ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ ( 2540 : 101 - 102  )   

   สูตร 1001  

     

    1002

�

 

เมือ 1   หมายถึง      ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละของ         
                                         คะแนนทีนกัเรียนไดรั้บโดยเฉลียจากการกระทาํ  
                                   แบบฝึกหดัและกิจกรรม  
   2   หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์โดยคิดจากร้อยละของ 
คะแนนเฉลียจากการสอบหลงัเรียน 
    หมายถึง คะแนนรวมของกลุ่มตวัอยา่งจากการทาํแบบฝึกหดัหรือ 
กิจกรรม 
   �  หมายถึง คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
   N    หมายถึง จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทงัหมด 
     หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัหรือกิจกรรม 
     หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
2.  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์แบบทดสอบ  
 2.1  วิเคราะห์ค่าดชันีมีความสอดคลอ้ง ( IOC )  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 117)   
โดยใชสู้ตร 
    IOC R  

  เมือ IOC  หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
   R   หมายถึง  ผลรวมของค่าความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
       หมายถึง  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ     
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 2.2  การหาค่าความยากง่าย  ( Difficulty )  ( พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 129 ) 
    สูตร  R  

  เมือ     หมายถึง  ค่าความยากง่ายของคาํถามแต่ละขอ้ 
   R   หมายถึง  จาํนวนผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 
   N  หมายถึง  จาํนวนผูเ้ขา้สอบทงัหมด 
 2.3  การหาค่าอาํนาจจาํแนก  ( Discrimination )  ( พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 130 ) 
    สูตร  

2

Re�R  

  เมือ   หมายถึง  ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบรายขอ้ 
   R�หมายถึง  จาํนวนผูที้ตอบถูกในขอ้นนัในกลุ่มเก่ง 
   �R  หมายถึง  จาํนวนผูที้ตอบถูกในขอ้นนัในกลุ่มอ่อน 
     หมายถึง  จาํนวนนกัเรียนในตวัอยา่งทงัหมด 
 2.4  การหาค่าความเชือมนั  ( Reliability )  ใชสู้ตร KR 20  ของ  Kuder –Richardson  ( พวง
รัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 123 ) 

    สูตร 21
1 �

�� �
��

�
�    

  เมือ �    หมายถึง  จาํนวนขอ้ของเครืองมือวดั 
   �   หมายถึง  สดัส่วนของผูท้าํไดใ้นขอ้หนึง ๆ นนั  คือสดัส่วนของ
คนทาํถูกกบัคนทงัหมด   
   �    หมายถึง  สดัส่วนของผูท้าํผติในขอ้หนึง ๆ  หรือ คือ 1 - � 
   2

��   หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของเครืองมือฉบบันนั ๆ 
   ��   หมายถึง  ความแปรปรวนของขอ้สอบแต่ละขอ้  ( ในกรณีให้
คะแนน 0 กบั 1 ) 
3.  สถิติทีใชว้ิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
  3.1  การหาค่าเฉลีย  ( Mean )ใชสู้ตร  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 137) 
    สูตร  

  เมือ    หมายถึง  คะแนนเฉลีย 
      หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทงัหมด 
    หมายถึง  จาํนวนนกัเรียนทงัหมด 
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 3.2  การหาค่าความเบียงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation )  โดยใชสู้ตร   
( พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 143 ) 

    สูตร S = 
1

22

��
�   

  เมือ S     หมายถึง  ความเบียงเบนมาตรฐาน 
   n     หมายถึง  จาํนวนนกัเรียนทงัหมด 
   2   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทงัหมด   
4. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  ใชก้ารทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว ( one  group  pretest – posttest  
design )  โดยใชส้ถิติแบบ  t – test  แบบ  Dependent    ( พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 : 165 ) 
    สูตร t

1

22

�
���

�    

 
  เมือ  t    แทน  ค่าสถิติทีจะใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน 
   �   แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนน 
   n   แทน  จาํนวนนกัเรียนทงัหมด 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการวเิคราะห์เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
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ตารางที 20  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งดา้นเนือหาของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ก่อน และหลงัเรียน  เรืองทวปีเอเชีย 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั ขอ้ ประเภท 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

1.  นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เ กี ย วกับ ที ตัง   ขนาด   และ
ลักษณะภูมิประเทศของทวีป
เอเชียได ้

1 ความจาํ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2 ความจาํ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
4 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
5 การสังเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

2.  นักเรียนสามารถอธิบายทีตงั  
ขนาด  และลกัษณะภูมิประเทศ
ของทวีปเอเชียได ้

6 ความจาํ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
7 ความเขา้ใจ +1 +1 0 0.60 สอดคลอ้ง 
8 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
9 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
10 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.  นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกับลกัษณะภูมิอากาศของ
ทวีปเอเชียได ้

11 ความจาํ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
12 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.   นัก เ รียนสามารถอธิบาย
ลักษณะภู มิอากาศของทวีป
เอเชียได ้

13 ความจาํ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
14 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
15 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.   นัก เ รียนสามารถอธิบาย
ลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติ
ในทวีปเอเชียได ้

16 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
17 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
18 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที 20  (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั ขอ้ ประเภท 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

6.  นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ
ของทวีปเอเชียได ้

19 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
20 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

7.   นัก เ รียนสามารถอธิบาย
ลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวีป
เอเชียได ้

21 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
22 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
23 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
24 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
25 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

8.  นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกับลกัษณะทางสังคมของ
ทวีปเอเชีย 

26 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
27 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

9.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ลักษณะโครงสร้างทางสังคม
ของทวีปเอเชียได ้

28 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

10.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เ กี ย ว กั บ ลั ก ษณ ะ ท า ง ด้ า น
การเมืองการปกครองของทวีป
เอเชีย 

29 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
30 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที 21 ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้   

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  1 ( คาบที 1 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา  
  1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ 
       ทีคาดหวงั 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
1.00 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ  
  2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน  
  2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการทีทาํ 
        ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  2.4  ความเหมาะสมของขนัสรุป  

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
0 
+1 
+1 
 
0 

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
0.67 
1.00 
1.00 
 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

3.  สือการเรียนรู้ 
  3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้  
  3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
  4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผลการ 
         เรียนรู้ทีคาดหวงั  
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล  
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 
 

+1 
+1 

 
+1 

 
0 

+1 

 
+1 

 
+1 
0 

 
0.67 

 
0.67 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  1 ( คาบที 2 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา  
  1.2   ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ 
         ทีคาดหวงั 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
1.00 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที  21  (ต่อ) 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ IOC แปลผล 1 2 3 
2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ  
  2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน  
  2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการทีทาํ   
        ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  2.4  ความเหมาะสมของขนัสรุป  

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
1.00 
1.00 
1.00 
 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

3.  สือการเรียนรู้ 
  3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้  
  3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
  4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผลการ 
        เรียนรู้ทีคาดหวงั  
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล  
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 
 
0 
0 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
0.67 
 
0.67 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  2 ( คาบที 1 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา  
  1.2   ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ 
         ทีคาดหวงั 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
1.00 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ  
  2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน  
  2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการทีทาํ 
        ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  2.4  ความเหมาะสมของขนัสรุป  

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
0 

 
0 

+1 
+1 

 
+1 

 
0.67 
1.00 
1.00 

 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

3.  สือการเรียนรู้ 
  3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



184 

ตารางที 21  (ต่อ) 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 

  3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ +1 0 +1 0.67 สอดคลอ้ง 
4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
  4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผลการ 
        เรียนรู้ทีคาดหวงั  
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล  
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 
 
0 
0 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
0.67 

 
0.67 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  2 ( คาบที 2 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา  
  1.2   ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ 
         ทีคาดหวงั 

 
 

+1 
+1 

 
 
0 

+1 

 
 

+1 
+1 

 
 

0.67 
1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ  
  2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน  
  2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการทีทาํ 
        ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  2.4  ความเหมาะสมของขนัสรุป  

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
0 

 
1.00 
1.00 
1.00 

 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

3.  สือการเรียนรู้ 
  3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้  
  3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
  4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผลการ 
         เรียนรู้ทีคาดหวงั  
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล  
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 
 
0 
0 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
0.67 

 
0.67 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที  21  (ต่อ) 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
IOC แปลผล 1 2 3 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  3 ( คาบที 1 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา  
  1.2   ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ 
         ทีคาดหวงั 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
1.00 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ  
  2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน  
  2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการที 
         ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  2.4  ความเหมาะสมของขนัสรุป  

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
1.00 
1.00 
1.00 
 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

3.  สือการเรียนรู้ 
  3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้  
  3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
0 

 
1.00 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
  4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผลการ 
        เรียนรู้ทีคาดหวงั  
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล  
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 
 
0 
0 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
0.67 

 
0.67 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  3 ( คาบที 2 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา  
  1.2   ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ 
         ทีคาดหวงั 

 
 

+1 
+1 

 
 

+1 
+1 

 
 

+1 
+1 

 
 

1.00 
1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ  
  2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน  

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที  21 (ต่อ) 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ IOC แปลผล 1 2 3 
  2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการที 
         ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  2.4  ความเหมาะสมของขนัสรุป 

+1 
 
+1 

+1 
 
+1 

+1 
 
+1 

1.00 
 
1.00 

สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

3.  สือการเรียนรู้ 
  3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้  
  3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
  4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผลการ 
        เรียนรู้ทีคาดหวงั  
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล  
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 
 
0 
0 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
0.67 
 
0.67 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  4 ( คาบที 1 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา  
  1.2   ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ 
         ทีคาดหวงั 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
1.00 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
   2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ  
   2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน  
   2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการทีทาํ    
          ใหผู้เ้รียนเกิดกรเรียนรู้ 
   2.4   ความเหมาะสมของขนัสรุป 

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
1.00 
1.00 
1.00 
 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

3.  สือการเรียนรู้ 
  3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้  
  3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
0 

 
+1 
+1 

 
1.00 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



187 

ตารางที  21  (ต่อ) 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ IOC แปลผล 1 2 3 
4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
  4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผลการ 
         เรียนรู้ทีคาดหวงั  
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล  
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 

 
0 
0 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
0.67 

 
0.67 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  4 ( คาบที 2 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา 
  1.2   ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ 
         ทีคาดหวงั 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
0 

 
 
1.00 
0.67 

 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ 
    2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน 
    2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการ 
           ทีทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
   2.4.  ความเหมาะสมของขนัสรุป 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
0 
 

+1 

 
1.00 
1.00 
0.67 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

3.  สือการเรียนรู้ 
   3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้ 
   3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
   4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผลการ 
         เรียนรู้ทีคาดหวงั 
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล 
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 
 
0 
0 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
0.67 
 
0.67 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที  21  (ต่อ) 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ IOC แปลผล 1 2 3 
แผนการจดัการเรียนรู้ที  5 ( คาบที 1 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา 
  1.2   ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ที 
          คาดหวงั 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
1.00 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ 
  2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน 
  2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการทีทาํ     
       ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  2.4  ความเหมาะสมของขนัสรุป 

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
0 
 

+1 

 
1.00 
1.00 
0.67 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

3.  สือการเรียนรู้ 
  3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้ 
  3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
  4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผลการเรียน 
         รู้ทีคาดหวงั  
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล  
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 
 
0 
0 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
0.67 
 
0.67 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  5 ( คาบที 2 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา  
  1.2  ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ที 
        คาดหวงั 
 
 
 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
1.00 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที  21  (ต่อ) 
รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ IOC แปลผล 

1 2 3 
2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ  
  2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน  
  2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการทีทาํ 
        ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  2.4  ความเหมาะสมของขนัสรุป  

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
0 
 

+1 

 
1.00 
1.00 
0.67 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

3.  สือการเรียนรู้ 
  3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้  
  3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
  4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผลการ    
          เรียนรู้ทีคาดหวงั  
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล  
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 
 
0 

+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
0.67 

 
0.67 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  6 ( คาบที 1 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา  
  1.2   ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ 
          ทีคาดหวงั 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
1.00 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ  
    2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน  
    2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการทีทาํ 
           ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
    2.4  ความเหมาะสมของขนัสรุป  
 
 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
0 
 

+1 

 
1.00 
1.00 
0.67 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที  21  (ต่อ) 
รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ IOC แปลผล 

1 2 3 
3.  สือการเรียนรู้ 
  3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้  
  3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
  4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผล 
        การเรียนรู้ทีคาดหวงั  
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล  
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 
 
0 
0 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
0.67 
 
0.67 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที  6 ( คาบที 2 ) 
1.  องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1   ความเหมาะสมของเนือหา  
  1.2   ความเหมาะสมของเนือหาวิชากบัผลการเรียนรู้ที   
         คาดหวงั 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
1.00 
1.00 

 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.1  ความเหมาะสมของขนันาํ  
  2.2  ความเหมาะสมของขนัสอน  
  2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบักระบวนการทีทาํ 
        ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  2.4  ความเหมาะสมของขนัสรุป  

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
 
+1 

 
+1 
+1 
0 
 
+1 

 
1.00 
1.00 
0.67 
 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 

3.  สือการเรียนรู้ 
  3.1  ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัสือการเรียนรู้  
  3.2  ความหลากหลายของสือการเรียนรู้ 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
1.00 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

4.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 
  4.1  ความเหมาะสมของการประเมินผลกบัผล 
         การเรียนรู้ทีคาดหวงั  
  4.2  ความเหมาะสมของวิธีการวดัผลและประเมินผล  
  4.3  ความเหมาะสมของเครืองมือวดัผลและประเมินผล 

 
0 
 
0 
0 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
+1 
 
+1 
+1 

 
0.67 
 
0.67 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 
 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที  22  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็น 

ประเด็นคาํถาม ผู้เชียวชาญ IOC แปลผล 1 2 3 
1.  ดา้นเนือหาทวีปเอเชีย 
  1.1  ขอ้คาํถามมีจาํนวนเพยีงพอ +1 +1 +1 1.00 

สอดคลอ้ง 
  1.2  ขอ้คาํถามสือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 1.00 
  1.3  ขอ้คาํถามครอบคลุมสิงทีตอ้งการรู้ +1 +1 +1 1.00 
2.  ดา้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2.1  ขอ้คาํถามมีจาํนวนเพยีงพอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

สอดคลอ้ง 
  2.2  ขอ้คาํถามสือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 1.00 
  2.3  ขอ้คาํถามครอบคลุมสิงทีตอ้งการรู้ +1 +1 +1 1.00 
3.  ดา้นการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  3.1  ขอ้คาํถามมีจาํนวนเพยีงพอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

สอดคลอ้ง 
  3.2  ขอ้คาํถามสือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 1.00 
  3.3  ขอ้คาํถามครอบคลุมสิงทีตอ้งการรู้ +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที  23   ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย  (p)  และอาํนาจจาํแนก  (r)  ของแบบทดสอบวดัผล    
การเรียนรู้ทางการเรียนเรือง  ทวีปเอเชีย 
ขอ้ที ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก ขอ้ที ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก

1 0.60 0.53 * 31 0.57 0.33
2 0.57 0.33 32 0.50 0.47 *
3 0.57 0.33 33 0.40 0.40 *
4 0.63 0.47 * 34 0.37 0.47
5 0.50 0.33 35 0.43 0.33
6 0.50 0.47 * 36 0.53 0.40 *
7 0.60 0.40 * 37 0.43 0.33
8 0.50 0.33 38 0.50 0.33
9 0.60 0.40 39 0.47 0.40
10 0.47 0.40 * 40 0.43 0.47 *
11 0.47 0.53 * 41 0.50 0.33
12 0.63 0.47 42 0.47 0.40 *
13 0.43 0.47 * 43 0.50 0.33
14 0.57 0.33 44 0.53 0.40 *
15 0.63 0.47 45 0.47 0.40 *
16 0.43 0.33 * 46 0.43 0.33
17 0.47 0.40 47 0.43 0.33
18 0.53 0.40 * 48 0.40 0.40 *
19 0.63 0.33 49 0.50 0.33
20 0.47 0.40 * 50 0.47 0.40 *
21 0.43 0.33 51 0.43 0.47 *
22 0.53 0.40 * 52 0.43 0.33
23 0.53 0.53 * 53 0.47 0.40 *
24 0.50 0.33 54 0.50 0.33
25 0.43 0.33 55 0.40 0.40
26 0.53 0.40 * 56 0.47 0.53 *
27 0.40 0.40 57 0.40 0.40
28 0.47 0.40 * 58 0.47 0.40 *
29 0.43 0.33 59 0.43 0.33
30 0.43 0.47 * 60 0.47 0.40 *

 โดยค่าความยากง่าย  (P)  อยูร่ะหว่าง 0.40 – 0.60  ค่าอาํนาจจาํแนก (r )    0.40  ขึนไป   
และ ค่าความเชือมนั เท่ากบั  0.82 
หมายเหตุ   * คือขอ้สอบทีใชไ้ด้
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ตารางที 24  ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองทวีปเอเชีย  สาํหรับผูเ้ชียวชาญดา้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

รายการประเมิน จํานวน
คน 

คะแนนเฉลยี 
( � ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

1.  ส่วนนําของบทเรียน 
1.  เร้าความสนใจ  ใหข้อ้มูลที
จาํเป็น (วตัถุประสงค ์ เมนูหลกั  
ส่วนช่วยเหลือ ฯลฯ ) 

 
3 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากทีสุด 

รวม 3 5.00 0.00 มากทสุีด 
2.  เนือหาบทเรียน 
2.1  โครงสร้างของเนือหามี
ความกวา้ง  ความลึก  เชือมโยง
ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

 
3 

 
4.33 

 
0.57 

 
มาก 

2.2  มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชา 3 4.33 0.57 มาก 
2.3  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ทีตอ้งการนาํเสนอ 

3 4.67 0.57 มากทีสุด 

2.4  สอดคลอ้งกบัการประยกุต์
ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น มี
ความสมัพนัธ์ต่อเนือง 

3 4.00 0.00 มาก 

2.5   ความยากง่ายเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

3 4.67 0.57 มากทีสุด 

2.6  ไม่ขัดต่อความมันคงของ
ชาติและคุณธรรมจริยธรรม 

3 4.33 0.57 มาก 

 
รวม 

 

 
3 

 
4.39 

 
0.48 

 

 
มาก 
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ตารางที 24 (ต่อ) 

รายการประเมิน จํานวนคน คะแนนเฉลยี 
(� ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

3.  การใช้ภาษา 
1.  ใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมกับวยัของผูเ้รียน สือ
ความหมายได้ชัดเจนถูกต้อง
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
3 

 
4.33 

 
0.57 

 
มาก 

รวม 3 4.33 0.57 มาก 
4.  การออกแบบระบบการเรียน
การสอน 
4.1  ออกแบบดว้ยระบบตรรกะ
ทีดีเนือหามีความต่อเนือง 

 
 

3 

 
 

4.67 

 
 

0.57 

 
 

มากทีสุด 

4.2  ส่งเสริมการพฒันาความคิด
สร้างสรรค ์ 3 4.67 0.57 มากทีสุด 

4.3  มีความยดืหยุน่สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ควบคุม
ลําดับเนือหา  ลําดับการเรียน
และแบบฝึกหดัได ้

3 4.33 0.57 มาก 

4.4  ความยาวของการนาํเสนอ
แต่ละหน่วย / ตอนเหมาะสม 3 4.33 0.57 มาก 

4.5  กลยุทธ์ในการถ่ายทอด
เนือหาน่าสนใจ 3 5.00 0.00 มากทีสุด 

4.6  มีกลยุทธ์ประเมินผลให้
ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมีความหลากหลาย
และปริมาณเพียงพอทีสามารถ
ตรวจสอบความเขา้ใจบทเรียน
ดว้ยตนเองได ้

3 4.33 0.57 มาก 

รวม 3 4.56 0.48 มากทสุีด 
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ตารางที 24 (ต่อ) 

รายการประเมิน จํานวนคน คะแนนเฉลยี 
(� ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

5.  ส่วนประกอบด้าน
Multimedia 
5.1  ออกแบบหนา้จอเหมาะสม
งานการใช้  สัดส่วนเหมาะสม  
สวยงาม 

 
 

3 

 
 

4.00 

 
 

0.00 

 
 

มาก 

5.2  ลกัษณะของขนาด  สี  
ตวัอกัษรชดัเจนสวยงามอ่านง่าย
เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

3 4.00 0.00 มาก 

5.3  ภาพกราฟิกเหมาะสม  
ชัด เจนสอดคล้องกับ เ นือหา  
และมีความสวยงามมีความคิด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น ก า ร
ออกแบบสร้างภาพ 

3 4.00 0.00 มาก 

5.4  คุณภาพการใชเ้สียงดนตรี
ประกอบบทเ รียนเหมาะสม
ชัดเจน   น่าสนใจชวนคิดน่า
ติดตาม 

3 4.33 0.57 มาก 

รวม 3 4.08 0.14 มาก 
6.  การออกแบบปฏิสัมพนัธ์ 
6.1  ออกแบบปฏิสัมพนัธ์ให้
โ ป ร แ ก ร ม ใ ช้ ง่ า ย ส ะ ด ว ก  
โตต้อบกบัผูเ้รียนอยา่งสมาํเสมอ  
การควบคุมเส้นทางเดินบทเรียน  
( Navigation )ชดัเจนถูกตอ้งตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ยอ้นกลบัไปยงัจุดต่าง ๆ ไดง่้าย
รูปแบบปฏิสมัพนัธ์เช่นการพิมพ ์ 

 
3 

 
4.67 

 
0.57 

 
มากทีสุด 
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ตารางที 24 (ต่อ) 

รายการประเมิน จํานวนคน คะแนนเฉลยี 
(� ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

การใชเ้มาส์เหมาะสมมีการ
ควบคุมทิศทางการชา้เร็วของ
บทเรียน 

    

6.2  การให้ผลป้อนกลบั
เสริมแรงให้ความช่วยเหลือ
เหมาะสมตามความจํา เ ป็นมี
ขอ้มูลป้อนกลบัทีเอือให้ผูเ้รียน
ไดว้ิเคราะห์และแกปั้ญหา 

3 4.33 0.57 มาก 

รวม 3 4.50 0.57 มากทสุีด 
รวม 4.47 0.37 มากทสุีด 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
การคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   E1 / E2 
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ตารางที 25 คะแนนประสิทธิภาพของนกัเรียนรายบุคคล ( 1 : 1 : 1 )  Individual  Tryout 
คนท ี หน่วย 

1 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
รวม
(X) 

 หลงั
เรียน 

 

  7 8 7 6 8 43 1849 23 529 
 8 6 6 6 6 7 38 1444 20 400 
 6 5 6 5 5 6 33 1089 15 225 

รวม 
 

 
 

 
 
 

 
 

ค่าเฉลีย  
.  

 
.  

 
.  

 
.  

ประสิทธิภาพE /E  .   .   
E  = 63.33  S.D. = 5.000 
E  = 64.44  S.D. = 4.041 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2�

� 2�

� �

� 2�

2�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



199 

ตารางที 6 คะแนนประสิทธิภาพของนกัเรียนกลุ่มยอ่ย (  :  :  )  Small  Group  Tryout 
คนท ี หน่วย 

1 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
รวม
(X) 

 หลงั
เรียน 

 

 8        27 729 
 7        26 676 

3 7        26 676 
4 7        22 484 
5 7        23 529 
6 7        20 400 
7 7        18 324 
8 6        17 289 
9 7        17 289 

รวม  
388 

 
 

 
196 

 
4396 

ค่าเฉลีย  
43.11 

 
4.285 

 
21.78

 
3.993 

ประสิทธิภาพE /E  71.85  72.59  
E  = 71.85  S.D. = 4.285 
E  = 72.59  S.D. = 3.993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2X 2X

X 2X

X X

X 2X
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ตารางที 7 คะแนนประสิทธิภาพของนักเรียนกลุ่มภาคสนามทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (  :  :  ) 
Field Tryout 
คนท ี หน่วย 

1 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
รวม
(X) 

 หลงั
เรียน 

 

           
        09 25 625 

3 8 9      2809 28 784 
4 9 9      2916 27 729 
5 8 10      2601 26 676 
6 8 7      2500 25 625 
7 8 10      2601 25 625 
 10 8      2704 28 784 
 8 10      2809 27 729 
 10 8      2601 27 729 
 8 9      2704 27 729 
 10 8      2601 26 676 
 8 8      2401 25 625 
 8 8      2401 26 676 
 9 9      2601 26 676 
 8 9      2401 23 529 
 10 8      2401 28 784 
 9 8      2209 24 576 
 7 8      2025 24 576 
 8 9      2209 21 441 
 8 9      2304 23 529 
 9 7      2116 24 576 
 7 8      2209 24 576 
 8 9 7 8 8 6 46 2116 19 361 
 9 6 7 7 7 8 44 1936 22 484 

2X 2X
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ตารางที 7 (ต่อ) 
คนท ี หน่วย 

1 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
รวม
(X) 

 หลงั
เรียน 

 

       45 2025 21 441 
       42 1746 23 529 
       43 1849 23 529 
       42 1764 22 484 
       43 1849 20 400 

รวม  
1455 

 
70939 

 
735 

 
18179 

ค่าเฉลีย  
48.5 

 
3.579 

 
24.50

 
2.432 

ประสิทธิภาพE /E  80.83  81.67  
E  = 80.83  S.D. = 3.579 
E  = 81.67  S.D. = 2.432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2X 2X

X 2X

X X

X 2X
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ตารางที 8 คะแนนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรืองทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียน
ดว้ยแผนทีความคิด  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  
คนท ี หน่วย 

1 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
รวม
(X) 

 หลงั
เรียน 

 

       50 2500  676 
       49 2401  400 

3       50 2500  484 
4       49 2401  529 
5       50 2500  784 
6       52 2704  729 
7       50 2500  784 
       52 2704  676 
       48 2304  576 
       48 2304  576 
       46 2116  529 
       50 2500  676 
       50 2500  625 
       49 2401  676 
       48 2304  484 
       47 2209  576 
       48 2304  484 
       51 2601  784 
       52 2704  784 
       51 2601  729 
       49 2401  625 
       48 2304  625 
       48 2304  576 
 8 7 7 7 9 8 46 2116 24 576 
 8 7 8 8 9 10 50 2500 23 676 

2X 2X
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ตารางที 8 (ต่อ) 
คนท ี หน่วย 

1 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
หน่วย 

 
รวม
(X) 

 หลงั
เรียน 

 

 7 8 5 6 8 8 42 1764 23 529 

รวม  
1273 

 
62447 

 
646 

 
16168 

ค่าเฉลีย  
48.962 

 
2.181 

 
24.85 

 
2.167 

ประสิทธิภาพE /E  81.60  82.82  
E  = 81.60  S.D. = 2.181 
E  = 82.82  S.D. = 2.167 
 
 
 

2X 2X

X 2X

X X

X 2X

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
- คะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลงัเรียน 
- คะแนนความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด 
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ตารางที 29 คะแนนผลการเรียนรู้เรืองทวีปเอเชีย ก่อน  และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  

คนท ี ก่อนเรียน (  คะแนน) หลงัเรียน (  คะแนน) 
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ตารางที 29 (ต่อ) 
คนท ี ก่อนเรียน (  คะแนน) หลงัเรียน (  คะแนน) 

คะแนนเฉลีย  .  .  
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน S.D. .  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที 0 คะแนนความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด  เรืองทวีปเอเชีย  สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  

คนท ี หน่วย  
(4 คะแนน) 

หน่วย  
(4 คะแนน) 

หน่วย  
(  คะแนน) 

หน่วย  
(  คะแนน) 

หน่วย  
(4 คะแนน) 

หน่วย  
(4 คะแนน) 

1     3  
2     3  
3     3  
4     3  
5     3  
6     4  
7     4  
8     3  
9     3  
10     3 3 
11     3  
12     3  
13     3  
14     3  
15     4  
16     4  
17     4  
18     3  
19     4  
20     3  
21     4  
22     3  
23     3  
24     3  
25     3  
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ตารางที 0 (ต่อ) 

คนท ี หน่วย  
(4 คะแนน) 

หน่วย  
(4 คะแนน) 

หน่วย  
(  คะแนน) 

หน่วย  
(  คะแนน) 

หน่วย  
(4 คะแนน) 

หน่วย  
(4 คะแนน) 

26 3 3 3 2 3 3 
คะแนนเฉลีย .  .  .  .  .  .  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ตวัอยา่งแผนทีความคิดเรืองทวปีเอเชีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   210 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   211 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   212 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   213 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   214 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   215 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
ตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรืองทวีปเอเชีย 
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คู่มือการใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
เรือง  ทวีปเอเชีย  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 

 
การใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 บทเรียนนีสามารถนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน เรืองทวีปเอเชีย  สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 2 โดยกาํหนดขนัตอนการใช ้ ดงันี 
 1.  ใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารคู่มือการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหเ้ขา้ใจ 
 2.  เริมเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใชโ้ปรแกรมดงันี 
  2.1  เปิดเครืองคอมพิวเตอร์ 
  2.2  ใส่แผน่ CD-ROM  ทีบรรจุเนือหาเรืองทวีปเอเชียเขา้ไปในไดร์ฟ D 
  2.3  โปรแกรมจะแรมทาํงานอตัโนมติั 
 3.  เขา้สู่เนือหา 
  3.1  โปรแกรมเริมแสดงไตเติล 
  3.2  คาํแนะนาํก่อนเริมศึกษา 
  3.3  ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 
  3.4  ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  30 ขอ้ 
  3.5  คลิกกลบัเขา้สู่เมนูหลกั 
  3.6  เลือกเรืองทีจะศึกษา  มีทงัหมด 6 เรือง 
  3.7  คลิกทีเมนูเนือหาหน่วยการเรียนรู้ที 1 เรืองทีตงั ขนาดและลกัษณะภูมิประเทศ 
  3.8  เมือเรียนหน่วยการเรียนรู้ที 1 จบแลว้ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดั  แบบทดสอบ
ประจาํหน่วย  และสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิดเพือเกบ็คะแนน 
  3.9  คลิกทีเมนูเนือหาหน่วยการเรียนรู้ที 2 เรืองลกัษณะภูมิอากาศ 
  3.10 เมือเรียนหน่วยการเรียนรู้ที 2 จบแลว้ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดั  แบบทดสอบ
ประจาํหน่วย  และสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิดเพือเกบ็คะแนน 
  3.11  คลิกทีเมนูเนือหาหน่วยการเรียนรู้ที 3 เรืองทรัพยากรธรรมชาติและ
วิกฤตการณ์ดา้นสิงแวดลอ้มของทวีปเอเชีย 
  3.12 เมือเรียนหน่วยการเรียนรู้ที 3 จบแลว้ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดั  แบบทดสอบ
ประจาํหน่วย  และสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิดเพือเกบ็คะแนน 
  3.13  คลิกทีเมนูเนือหาหน่วยการเรียนรู้ที 4 เรืองลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
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  3.14 เมือเรียนหน่วยการเรียนรู้ที 4 จบแลว้ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดั  แบบทดสอบ
ประจาํหน่วย  และสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิดเพือเกบ็คะแนน 
  3.15  คลิกทีเมนูเนือหาหน่วยการเรียนรู้ที 5 เรืองลกัษณะดา้นประชากร  สังคม
และวฒันธรรม 
  3.16 เมือเรียนหน่วยการเรียนรู้ที 5 จบแลว้ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดั  แบบทดสอบ
ประจาํหน่วย  และสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิดเพือเกบ็คะแนน 
  3.17  คลิกทีเมนูเนือหาหน่วยการเรียนรู้ที 6 เรืองลกัษณะทางดา้นการเมืองการ
ปกครอง 
  3.18 เมือเรียนหน่วยการเรียนรู้ที 6 จบแลว้ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดั  แบบทดสอบ
ประจาํหน่วย  และสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิดเพือเกบ็คะแนน 
  3.19  ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 30 ขอ้ 
  3.20  ออกจากโปรแกรม 
คาํแนะนํา 
 1.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนัสลบัขอ้  จาํนวน 30 
ขอ้  โดยคิดเป็นคะแนนขอ้ละ 1 คะแนน 
 2.  ผูเ้รียนสามารถทราบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนไดท้นัที 
 3.  สามารถออกจากโปรแกรมไดต้ลอดเวลา 
 4.  ผูเ้รียนศึกษาเนือหาจบในแต่ละหน่วยสามารถใชเ้มาส์คลิกปุ่มปฏิบติัการเพือเปลียน
บทเรียนได ้
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ตัวอย่างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
เรืองทวีปเอเชีย 
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