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The aim of this research is to  1) Compare the learning achievement before and 

after learning of grade 6 students who study the computer assisted instruction with mind 

mapping of science subject on the topic of our body  2) Compare  analytical thinking 

before and after learning study the computer assisted instruction with mind mapping of 

science subject on the topic of our body  3) Study the satisfaction of students who learn 

the computer assisted instruction with mind mapping of science subject on the topic of 

our body. The samples used in this research are 30 students, Prathamsuksa 6, second 

semester , in the Academic year 2014, Anubansomdejprawannarat  school Suphan Buri 

Province. 

The research Instrument are   1) lesson plan 2) computer assisted instruction 

with mind mapping science subject on our body 3) Learning achievement of science 

subject  4) The test for evaluating analytical thinking and 5) The questionnaire inquiring the 

satisfaction of students toward the computer assisted instruction. The data analysis was 

mean, percentage, standard deviation, t- test dependent and content analysis. 

The results of the research were as follow: 1) The learning achievement of 

students who learn the computer assisted instruction with mind mapping of science 

subject on the topic of our body  Pretest higher than Posttest the statistical significance at 

the level of 0.1 2)The capacity of analytical thinking of students who learn the computer 

assisted instruction with mind mapping is Pretest higher than Posttest the statistical 

significance at the level of 0.1 3) Students who study  the computer assisted instruction 

with mind mapping of science subject has high satisfaction. 

 

Department of Educational Technology Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature........................................   Academic Year 2014           

Independent Study Advisor's signature........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งจากผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น 

ผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาและควบคุมงานวิจัย  และคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน  ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตลอดจนปรับปรุงแกไข
ใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จดวยดี  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ  โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณรศ.สมหญิง  เจริญจิตรกรรม ประธานกรรมการตรวจสอบงานคนควา
อิสระฉบับนี้  และผศ.ดร .เอกนฤน บางทาไม  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาและ
ปรับปรุงแกไขจนเสร็จสมบูรณ 
 ขอกราบขอบพระคุณผศ.ดร.ไชยยศ  ไพรวิทยศิริธรรม    ผศ.ดร.น้ํามนต  เรืองฤทธ์ิ   และ
อาจารยดร.สิทธิชัย ลายเสมาและผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีไดกรุณาเปนท่ีปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ และ
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย รวมถึงใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
การทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ คณะครู และขอบใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ท่ีใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือ ตลอดจนทําการทดลอง
รวบรวมขอมูลในการทําวิจัยในครั้งนี้เปนอยางดี 

ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกทาน ท่ีใหความชวยเหลือและ
เปนกําลังใจท่ีดีตลอดมา 
 กราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ผูใหท้ังชีวิต ใหความชวยเหลือ คอยอบรมส่ังสอน  ใหการ
สนับสนุน อีกท้ังยังคอยใหกําลังใจในการทํางานมาโดยตลอด จนสําเร็จการศึกษาสมปรารถนา  ผูวิจัย
หวังเปนอยางยิ่งวา การคนควาอิสระฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอครูผูสอนตลอดจนผูท่ีสนใจโดยท่ัวไป 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

สารบัญ 
 

                  หนา 

บทท่ี 

  1   บทนํา 
    ความเปนมาและความสําคัญของปญหา…………………………………………………..    1

  วัตถุประสงค…………………………………………………………………………………………    9 

    สมมติฐานการวิจัย…………………………………………………………………………………   9 

    ขอตกลงเบ้ืองตน……………………………………………………………………………….....   9 

ขอบเขตของการวิจัย……………………………………………………………………………..    10  
 นิยามศัพทเฉพาะ………………………………………………………………………………....    10 

  กรอบแนวคิดในการวิจัย………………………………………………………………………...   12 

 2   วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551……………….......    15 

วิสัยทัศน………………………………………………………………………………….    15 

หลักการ ………………………………………………………………………………….   15 

จุดมุงหมาย………………………………………………………………………………  16 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน……………………………………………………….   16 

ระดับการศึกษา………………………………………………………………………..    17 

การจัดเวลาเรียน………………………………………………………………………    18 

มาตรฐานการเรียนรู………………………………………………………………….    18 

มาตรฐานและสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร……………………………  19 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป……………………………………………………..   21 

 

 

 

บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ จ 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญตาราง ฎ 
สารบัญภาพประกอบ ฐ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 
 

บทท่ี                          หนา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน………………………………………………………………..    22 

  ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน…………………………...    22 

  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน……………………………….…    23 

  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน…………………………………    25 

  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน……………………..  28 

การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ………………………………...   31 
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน………….    33 

ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน………………………………………..   35 

  ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน………………………………….   36 
แผนผังความคิด……………………………………………………………………………………..   37 

ความหมายของแผนผังความคิด………………………………………………….   37 
หลักในการสรางแผนผังความคิด………………………………………………...   38 

ลําดับขั้นตอนในการทําแผนผังความคิด……………………………………….   40 

รูปแบบของแผนผังความคิด……………………………………………………….    42 

ขอเสนอแนะในการใชแผนผังความคิด………………………………………...   45 

การใชกิจกรรมแผนผังความคิดประกอบการเรียนการสอน……………    46 

ประโยชนของแผนผังความคิด……………………………………………….....    48 

การวัดและประเมินผลแผนผังความคิด……………………………………….    49 
การคิดวิเคราะห…………………………………………………………………………………….   51 

ความหมายของการคิดวิเคราะห…………………………………………………    51 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด……………………………………………………………….    52 
แนวคิดและหลักการของการคิดวิเคราะห……………………………………   55 

ประเภทของการคิดวิเคราะห……………………………………………………..    57 

ลักษณะของการคิดวิเคราะห……………………………………………………..   58 
องคประกอบในการคิดวิเคราะห…………………………………………………   60 
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห………………………………………………………...   61 
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห……………………    63 
ประโยชนของการคิดวิเคราะห…………………………………………………...    68 

ขั้นตอนการสรางแบบประเมินทางความคิด…………………………………    71 

การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห……………………………………...    74 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

บทท่ี                          หนา 
แผนการจัดการเรียนรู……………………………………………………………………….…….   76 

  ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู………………………………………....   76 

  ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู………………………………….…….    78 

  องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู…………………………….………...    84 

  ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ดี………………………….……….    84 

   ประโยชนของการวางแผนการจัดการเรียนรู ……………………….………..   85 

   ความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู……………………………….………..    86 

   รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู……………………………………….………    88 
   ขอควรคํานึงในการทําแผนการจัดการเรียนรู……………………….……….    90 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ……………………………………………………………………….…….….   91 

  งานวิจัยในประเทศ………………………………………………………….………...   91 

  งานวิจัยตางประเทศ………………………………………………………….……....    94 
  3   วิธีดําเนินการวิจัย  
  ประชากรและกลุมตัวอยาง……………………………………………………………………..   97 
  รูปแบบของการทดลอง…………………………………………………………………………..   97 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย………………………………………………………………………...   98 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย…………………………………………………………... 98 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย…………………………………………………………………….. 109 
การวิเคราะหขอมูล……………………………………………………………………………….. 115 

  4   ผลการวิเคราะหขอมูล         

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  
ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา........... 120 

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและ  

หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง  
รางกายของเรา……………………………………………………………………………........      120 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา…………………...... 123 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

บทท่ี                          หนา 
5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  สรุปผลการวิจัย……………………………………………………………………………………… 127 

  อภิปรายผล…………………………………………………………………………………………… 127 

  ขอเสนอแนะท่ัวไป…………………………………………………………………………………. 133 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป……………………………………………………….. 133 
 

บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………………………………….….... 134 

 

ประวัติผูวิจัย…………………………………………………………………………………………………………………. 208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………………………….……... 141 
            ภาคผนวก ก   รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย…………………… 142 

            ภาคผนวก ข   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย……………………... 145 
            ภาคผนวก ค   การตรวจสอบสมมติฐาน……………………………………………………………. 157 

            ภาคผนวก ง   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย…………………………………………………………….. 162 
            ภาคผนวก จ   ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด……………... 197 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                   หนา 
1 ลําดับข้ันวัตถุประสงคทางการศึกษาของบลูม………………………………………………..... 52 

2 

3 

แผนการทดลองแบบ The One Group Pretest – Posttest Design………………. 

ตารางแสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจะ   
          จัดการเรียนรู………………………………………..……………………………………….… 

97 

 

98 

4 การวิเคราะหเนื้อหาเร่ือง รางกายของเรา……………………………………………………..... 103  

5 จํานวนขอสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห……………………………………....... 106  

6 

 

ขั้นตอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด  
          ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 วิชาวิทยาศาสตร เรื่องรางกายของเรา……………….. 

 

110 
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช 

           บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร   
           เรื่อง รางกายของเรา……………………………………………………………………….. 

 

 

  120 

8 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของ   
           นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

           รวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา………………… 

 

 

  121 

9 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

          รวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา……….…………. 
 

122 

10 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู…………….... 147 

11 ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน…………. 148 

12 ผลการวิเคราะหคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนแบบรายบุคคล. 150 
13 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบทดสอบวัดผล  

          สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ 

           ผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา…………………………… 

 

 

151 

14 

 

 

 

 

คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือมั่นของขอสอบวัดผล 

          สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รางกายของเรา กอนและหลังเรียน  วิเคราะห  
          ขอสอบปรนัย โดยใชสูตร KR – 20 (KuderRichardson – 20) วิเคราะห   
          โดยโปรแกรมสําเร็จรูป…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

153 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี 
15 

 

ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบอัตนัย  
          วัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห………………………………………………… 

หนา 
 

154 

16 

 

17 

 

 

18 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

คาความยากงาย(P) คาอํานาจจําแนก(r) และคาความเช่ือมั่นของขอสอบอัตนัย   
          แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน….…………… 

ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

          ของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง   
          รางกายของเรา…………………………………………………………………................. 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 
          ชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา…….. 
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน   
          ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ 

          ผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง รางกายของเรา……………………………… 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนของ 
          นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
          รวมกับผังความคิดวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา…………………… 

สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 
          ชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา…….. 

 

155 

 

 

156 

 

158 

 

 

159 

 

 

160 
 

161 
    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฐ 
 

สารบัญภาพประกอบ 
 

 

 

ภาพที ่  

1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)………… 34 

2 แผนผังแบบกิ่งไม……………………………………………………………………………………….. 42 

3 แผนผังความคิดแบบวงจร……………………………………………………………………………. 43 

4 แผนผังความคิดแบบใยแมงมุม………………………………………………………...………….. 43 

5 แผนผังความคิดแบบกางปลา……………………………………………………………………….. 44 

6 แผนผังความคิดแบบตารางเปรียบเทียบ………………………………………………………… 44 

7 แผนผังความคิดรูปวงกลมทับเหล่ือมกัน………………………………………………………… 44 

8 แผนผังแสดงหลักการของการคิดวิเคราะห…………………………………………………….. 56 

9 แผนผังแสดงการคิดวิเคราะหสูการคิดระดับสูง………………………………………………. 65 

10 

11 

12 

13 

14 

สรุปข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู…………………………………………………… 

ขั้นตอนการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน…………………………………… 

ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน………………… 

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห…………………… 

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ………………………………………………… 

99 

102 

105 

107 

109 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (2542:3,7-8)ไดกําหนดหลักสูตร

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต เนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดย
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา อีกท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ. 2550 – 2554 ) ไดช้ีใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปล่ียนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพ
คนในสังคมไทยใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางม่ันคงแนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและ
เยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะ และความรูพื้นฐานท่ี
จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ,2549) ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงการศึกษา ในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทยมี
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) นอกจากนี้ นโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554  ไดมุงเนนใหพัฒนาผูเรียนทุก
คนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูเรียนไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  ใฝ
เรียนรู  มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชทักษะชีวิต และการใช
เทคโนโลยี  สงผลใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน  โดยการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล 
ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง และพหุปญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
กําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระ ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ ซึ่ง
เปนสาระการเรียนรูท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ใหมีความรูความสามารถ และเปนพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต และประกอบอาชีพตอไปในอนาคต 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวัน และการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวน
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เปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ วิทยาศาสตรชวยให
มนุษยไดพัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญใน
การคนควาหาความรู มีความสามารถแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ี
หลากหลาย และมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปน
สังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรู
วิทยาศาสตร เพื่อท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึน สามารถนํา
ความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)  เนื่องจากความรู
วิทยาศาสตรเปนเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตองเรียนรู
เพื่อนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตและประกอบอาชีพ เมื่อผูเรียนไดเรียน วิทยาศาสตร โดยไดรับการ
กระตุนใหเกิดความต่ืนเตนทาทายกับการเผชิญ สถานการณหรือปญหา มีการรวมคิด ลงมือปฏิบัติจริง
ก็จะเขาใจและเห็นความเช่ือมโยงของวิทยาศาสตรกับศาสตรสาขาอ่ืน นอกจากนี้การเรียนรู 
วิทยาศาสตรเปนการเรียนรูเพื่อความเขาใจ ซาบซึ้งและเห็นความสําคัญของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูหลาย ๆ ดานเปน ความรูแบบองครวมอันจะนําไปสู
การสรางสรรคส่ิงตาง ๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความสามารถในการจัดการ และรวมกันดูแลรักษา
โลกธรรมชาติอยางยั่งยืน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546)  

ปจจุบันวิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาท่ีมีเปาหมายเพ่ือท่ีจะไวใชในการสอบแขงขัน หรือสอบ
เขามหาวิทยาลัย ทําใหนักเรียนสวนใหญคิดวาการเรียนวิทยาศาสตรเปนการเรียนท่ีเหมือนกับเรียน
เนื้อหาความรูเพื่อทองจําไปสอบใหไดคะแนนดีๆ ทําใหการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนไมเปนการพัฒนาระดับ
ความรูของนักเรียนตามเปาหมายหลักของการเรียนวิทยาศาสตร ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)  ไดกําหนดไว โดยกําหนดองคความรู 
ทักษะและกระบวนการของวิชาวิทยาศาสตร วาเปนการนําความรู และกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ไปใชในการศึกษา คนควาหาความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนเหตุเปนผล คิด
วิเคราะห  คิดสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตร  โดยมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการ
เช่ือมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการ
ในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน 
มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน  ซึ่งในระดับ
ประถมศึกษา จะมุงเนนทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน 
การติดตอส่ือสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคมและพ้ืนฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางสมบูรณและสมดุลท้ังในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ โดยยึดหลักวา ผูเรียนสําคัญท่ีสุด เช่ือวาผูเรียนสามารถเรียนรู และพัฒนา
ตนเองได กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
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ศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรู 
และคุณธรรม โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
กระบวนการสรางความรู  กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ
และแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง 
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย ซึ่งกระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนควรไดรับการฝกฝน  
และการพัฒนาดานกระบวนการตางๆ โดยใหผูเรียนไดฝกสมองท้ังสองซีกไปพรอมๆกัน ท้ังซีกซาย
และซีกขวาซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะตางๆ และเรียนรูไดดี 

ในการดําเนินชีวิตของมนุษยการคิดวิเคราะหเปนส่ิงท่ีสําคัญเปนอยางมาก  การดําเนิน
ชีวิตท่ีมีความสุขและประสบผลสําเร็จ ตางก็เปนผลมาจากการมีความคิดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีกลวิธี
และทักษะกระบวนการคิดในลักษณะตาง ๆ หลากหลาย  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2549) ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึง การระบุเรื่องหรือปญหา จําแนก 

แยกแยะ เปรียบเทียบขอมูลเพ่ือจัดกลุมอยางเปนระบบ ระบุเหตุผลหรือเช่ือมโยงความสัมพันธของ
ขอมูล และตรวจสอบขอมูลหรือหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546) วาการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจําแนกแจกแจง
องคประกอบตาง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวาง
องคประกอบเหลานั้นเพ่ือคนหา สาเหตุท่ีแทจริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพื่อเช่ือมโยงเขาสูการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  นอกจากนี้เพ็ชรมน แสงจักร (2549 : 12) ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหวา 
หมายถึง การจําแนก แยกแยะ องคประกอบตาง ๆ ออกเปนสวนยอย แลวพิจารณาอยางละเอียดเพื่อ
คนหาสาเหตุความสัมพันธหรือขอสรุปขององคประกอบเหลานั้น  สวนลักขณา สริวัฒน (2549 : 69) 

ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึงความสามารถในการแยกแยะสวนยอย ๆ ของเหตุการณ 
เรื่องราว หรือเนื้อเรื่องตาง ๆวาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือความประสงคส่ิงใด และ
สวนยอย ๆ ท่ีสําคัญนั้นแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด
เพือ่ใหเกิดความชัดเจนและความเขาใจจนสามารถนําไปสูการตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม   

การคิดวิเคราะหยังเปนพื้นฐานของการคิดลักษณะอื่น ๆ ซึ่งจะนําไปสูการคิดระดับสูง 
เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเพื่อตัดสินใจ การคิดแกปญหาและการคิดสรางสรรค  ซึ่งถา
ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ีดีก็จะเปนฐานความรูในการนําไปใชใน
การตดัสินใจแกปญหา รูจักหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง นําไปสูพฤติกรรมท่ียอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น ชวยประมาณความนาจะเปนของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน  สามารถประมวล สรุป
ขอมูล วิเคราะห วิจารณ จับประเด็นในการพิจารณาปญหาท่ีเกิดข้ึนได ซึ่งการคิดวิเคราะห จะชวยให
การดําเนินชีวิตเปนไปอยางรอบคอบเปนระบบ จึง จําเปนตองไดรับการฝกฝน ในการคิดหลายๆ
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รูปแบบเพ่ือท่ีจะไดชวยพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะหนี้ ประเวศ วะสี (2542 : 26-29) ไดกลาววาการ
ท่ีจะฝกใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ตองสรางนิสัยแหงการคิดใหเกิดในตัวผูเรียนโดย
ใหผูเรียนฝกสังเกต สังเกตในส่ิงท่ีเห็น สังเกตส่ิงแวดลอม สังเกตการณทํางาน การฝกสังเกตจะทําให
เกิดปญญามาก เมื่อสังเกตอะไรแลว ควรฝกบันทึกโดยการวาดรูปหรือบันทึกขอความหรือถายภาพ 

ถายวีดิทัศน จะบันทึกละเอียดมากนอยเพียงใด ควรใหเหมาะสมกับวัยและสถานการณ การบันทึก
ชวยพัฒนาปญญาไดอยางดี การฝกนําเสนอตอท่ีประชุมเมื่อมีการทํางานกลุม ไดเรียนรูอะไรมาควรมี
การนําเสนอแลกเปล่ียนความรูกัน การนําเสนอเปนการพัฒนาปญญาท้ังของผูนําเสนอและของกลุม 

การฝกการฟง การรูจักฟงคนอื่นทําใหบุคคลฉลาดข้ึน โบราณเรียกวาเปนพหูสูต การฝกปุจฉา-วิสัชนา 
เพื่อมีการนําเสนอและการฟงแลวฝกปุจฉา- วิสัชนาหรือถาม - ตอบ ซึ่งเปนการฝกใชเหตุผล วิเคราะห 
สังเคราะห ทําใหเกิดความแจมแจงในเร่ืองนั้น ๆ การฝกต้ังสมมติฐาน และต้ังคําถาม เมื่อเรียนรูอะไร
ไปแลว ควรฝกต้ังคําถามใหไดวา ส่ิงนี้คืออะไร ส่ิงนั้นเกิดจากอะไร อะไรมีประโยชน ทําอยางไรจะ
สําเร็จประโยชนอันนั้น การฝกการคนหาคําตอบ เมื่อมีคําถามแลวก็ควรไปคนหาคําตอบจากหนังสือ 
ตํารา อินเทอรเน็ต หรือไปคุยกับคนเฒาคนแก แลวแตธรรมชาติของคําถามบางคําถามเมื่อคนหา
คําตอบทุกวิถีทางจนหมดแลวก็ไมพบ ตองหาคําตอบตอไปดวยการวิจัย การวิจัยเพื่อหาคําตอบเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทุกระดับ :การวิจัยจะทําใหคนพบความรูใหมและมีประโยชนมาก 

การเช่ือมโยงบูรณาการและการเขาใจตนเอง เกิดการรูตัวเองตามความเปนจริงวาสัมพันธกับคนอ่ืน
และส่ิงอื่นอยางไร ซึ่งจะทําใหเกิดจริยธรรมข้ึนในตนเอง การฝกเขียนและเรียบเรียงทางวิชาการ การ
ใหผูเรียนฝกการเขียนเรียบเรียงกระบวนการเรียนรู และความรูใหมท่ีไดมา ทําใหเกิดการคนควาหา
หลักฐานท่ีถูกตองนาเช่ือถือและเปนประโยชน สวนทิศนา แขมมณี และคณะ (2544, หนา 15 – 16) 

ไดกลาวถึง การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวาควรสอนดวยการต้ังคําถาม สอนโดยใชแผน
ท่ีความคิด (Mind Mapping) ฝกการวิเคราะหและสังเคราะห การเรียนรูแบบปรึกษาหารือ   บันทึก
การเรียนรู บันทึกขอสงสัย ความรูสึกสวนตัว ความคิดท่ีเปล่ียนไป การถามตนเอง ในการวางแผน จัด
ระเบียบ คิดไตรตรองในเร่ืองการเรียนรูของตนเอง และการประเมินตนเอง เพื่อประเมินความคิด และ
ความรูสึกของตนเอง ถาผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหในการดําเนินชีวิต ผูเรียนจะ
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข และเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ 

จากการสัมภาษณครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต พบวา 
นักเรียนในโรงเรียนขาดความสนใจและไมต้ังใจในการเรียน ขาดการคิดวิเคราะห สังเคราะห ท้ังยังไม
กระตือรือรนท่ีจะคนควาหาความรู หรือใสใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเทาท่ีควร ซึ่งดูไดจากผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net) ปการศึกษา 2553 พบวา ผลการสอบวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนดไว โดยในสาระท่ี 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต มาตรฐาน     
ว 1.1 มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวามาตรฐานขออื่นๆ แสดงใหเห็นวา นักเรียนยังขาดความรู ความเขาใจใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 5 

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ขาดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ท้ังการคิดวิเคราะห การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การคิดอยางมีเหตุมีผล  การสืบคนขอมูลอยางเปนกระบวนการ ทําใหผลการสอบตกตํ่า 
ซึ่งอาจเปนผลมาจากทางโรงเรียนมีครูวิทยาศาสตร ไมเพียงพอ การใชส่ือการเรียนการสอนรูป
แบบเดิมๆ ใหอานจากในหนังสือหรือใบงาน จึงไมสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหมาสนใจใน
วิชาวิทยาศาสตรได นักเรียนจึงเกิดความเบื่อหนาย ไมอยากท่ีจะเรียน นักเรียนจึงไมเห็นความสําคัญ
ของวิชาวิทยาศาสตร  

การจัดการเรียนการสอนท่ีดีนั้น ควรใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน ไดคิด
ไดทํา ไดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ไดใชกระบวนการทักษะทางสมอง ซึ่งการใชผังความคิดเขามา
ใชในการเรียนการสอน เปนกระบวนการหนึ่งท่ีชวยใหนักเรียนไดฝกฝนกระบวนการคิด รูจั กคิด
เช่ือมโยงจากหัวขอหลัก ไปหาหัวขอรอง ทําใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดไดงายขึ้น สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2548 : 53) ไดกลาววา การใชผังความคิดหรือแผนภาพความคิด 

จะชวยในการสรุปความหรือยอความ โดยเขียนคําสําคัญหรือขอความแสดงส่ิงท่ีเขาใจวาเปนเชนนั้นไว
ในแผนภาพ เพื่อนํามาเรียบเรียงใหครบ ครอบคลุมความรูไวทั้งหมด สวนธัญญา ผลอนันต (2551 : 4) 

ไดกลาวเกีย่วกับ แผนท่ีความคิดไววา เปนวิธีการเขียนงาย ๆ ในการจดบันทึกท่ีไมนาเบื่อโดยนําขอมูล
ท่ีเขาสูสมองมาจัดเรียงลําดับความคิด ดวยคํา สี เสน และภาพท่ีชวยใหจําไดดี ชวยใหใชเวลาอยาง
คุมคา สามารถนําไปใชในการวางแผนการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับสุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา 
(2544 : 79) ท่ีกลาววา ผังความคิดเปนลักษณะการทํางานรวมกันของสมองซีกซายและซีกขวาโดย
สมองซีกซายจะทําหนาท่ีในการวิเคราะหคํา ภาษา สัญลักษณ ระบบ ลําดับ ความเปนเหตุเปนผล 

ตรรกวิทยา สมองซีกขวาจะทําหนาท่ีในการสังเคราะห คิดสรางสรรค จินตนาการ ความงาม ศิลปะ   
ทําใหมีการนําแผนท่ีความคิดมาใชในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน โดยกรมวิชาการ (2545: 

140) ไดกลาวถึง การนําแผนผังความคิดมาใชในการสอน วาสามารถใชในการเตรียมการอาน แผนผัง
ความคิดจะชวยในการประเมินความรูและประสบการณของผูเรียน โดยใหผูเรียนชวยกันระดมสมอง
เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอานกอนวาผูเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอานอยางไรบาง  ในระหวางระดมสมอง 
ผูเรียนจะใชคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการอาน ใชในระหวางอาน ในขณะท่ีผูเรียนอานเรื่อง ผูเรียนจะทํา
แผนผังความคิดโดยเขียนเหตุการณของเรื่องท่ีอานตามลําดับ ใชหลังการอาน เมื่อผูเรียนอานจบแลว 
ผูเรียนจะสรางแผนผังความคิดเพื่อชวยในการสรุปเรื่องราวเปนแผนภาพทําใหจําเรื่องราวไดแมนยํา  

การใชแผนผังความคิดในการเลาเรื่องและการรายงาน ใชแผนผังความคิดในการเขียนยอเรื่องหรือยอ
ความ หากผูเรียนอานเรื่องแลวจัดทําแผนผังความคิด และนําแผนผังความคิดนั้นมาเขียนสรุปความ 

จะทําใหผูเรียนสามารถจับประเด็นท่ีจะยอเรื่องไดครบถวนและสมบูรณ ใชแผนผังความคิดชวยในการ
เขียนเรื่อง การเตรียมการเขียน ใชเปนเครื่องมือในการเรียน ชวยพัฒนาความเขาใจการอานและ
ความสามารถในการจําเรื่องราวไดแมนยําขึ้น ชวยเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมเขาดวยกัน ซึ่ง
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แผนผังความคิดมีหลายรูปแบบแตละรูปแบบก็จะมีความแตกตางกันออกไป ตามแตผูสรางจะเลือกมา
ใหเหมาะสมกับขอมูลท่ีจะนําเสนอ ซึ่งแผนผังความคิดมีหลายรูปแบบ เชน แผนผังแบบกิ่งไม แผนผัง
วงจร แผนผังใยแมงมุม แผนผังกางปลา แผนผังตารางเปรียบเทียบ แผนผังรูปวงกลมทับเหล่ียม เปน
ตน โดยไดมีการนําแผนผังความคิดมาใชในการจัดการเรียนการสอนมากย่ิงขึ้น และพบวา แผนผัง
ความคิดสามารถชวยใหผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น จากงานวิจัยของ ทัศนมน หนูนิมิต (2551: 91) 
พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชปญหาเปนหลักประกอบแผนผังความคิด และท่ีเรียนโดยการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นตอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารม โพธิ์พัฒน (2550:บทคัดยอ) ท่ีศึกษาผลการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนทัศน พบวา  ผลการเรียนรูทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนทัศน หลังจัดการเรียนรูสูง
กวากอนจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 และความสามารถทางการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนทัศนหลังจัดการเรียนรูสูง
กวากอนจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชผังความคิดเขามาชวย
ในการจัดการเรียนการสอนชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น เพราะไดพัฒนาสมองท้ังสองซีกไป
พรอมๆ กัน เกิดความสมดุลของสมองท้ังสองซีก นักเรียนจะความยืดหยุนในการคิด สามารถคิดพลิก
แพลง คิดรวบยอด และเช่ือมโยงเรื่องราวตางๆเขาดวยกันไดอยางสมบูรณ 

ส่ือท่ีจะใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหประสบความสําเร็จตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จําเปนตองมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม สามารถตอบสนองความ
ตองการในการเรียนรูของนักเรียนแตละบุคคลได สามารถเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา สามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง และทบทวนบทเรียนตางๆไดตามความตองการ และตองมีความนาสนใจ สามารถจูงใจและ
กระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเรียน และสามารถคิดวิเคราะหตอยอดจากเรื่องท่ีเรียนได  โดยใน
ปจจุบันไดมีการนําส่ือคอมพิวเตอรเขามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน  เพราะ
สามารถแสดงผลไดท้ังขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติ  วีดิทัศน แสงและเสียง บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) ไดเขามามีบทบาทอยางมากในการ
เรียนการสอนและกําลังมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนอยางมาก  คอมพิวเตอร
ชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในการศึกษาในลักษณะของการนําเสนอการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอร โดยท่ีคอมพิวเตอรจะนําเสนอบทเรียนแทนผูสอนและผูเรียนสามารถเรียนไดดวย
ตนเอง การนําส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย (Multimedia) เขามาชวยในการนําเสนอเนื้อหาบน
คอมพิวเตอรชวยสอนหากคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการออกแบบมาดี ถูกตองตามหลักการออกแบบ
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คอมพิวเตอรชวยสอนแลว สามารถท่ีจะจูงใจผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรนท่ีจะเรียนและสนุกสนาน
ไปกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรูในปจจุบันท่ีวา “ Learn is fun ” ซึ่งหมายถึง การเรียนรู
เปนเรื่องสนุก โดยถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541:7) ไดใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรวา 
บทเรียนคอมพิวเตอร (CAI) หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช
ความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสม ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ 
กราฟ  ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะ
ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุด โดยท่ีบทเรียนคอมพิวเตอรจะนําเสนอเนื้อหาทีละ
หนาจอภาพ โดยเนื้อหาความรูในบทเรียนคอมพิวเตอรจะไดรับการถายทอดในลักษณะท่ีแตกตางกัน
ออกไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติและโครงสรางเนื้อหา  โดยเปาหมายท่ีสําคัญก็เพื่อตองการดึงดูดความ
สนใจของผูเรียน ท้ังยังกระตุนใหเกิดความตองการท่ีจะเรียนรูไดอีกดวย โดยไชยยศ   เรืองสุวรรณ 

(2547 : 13-17)และสุวิทย มูลคํา (2545 : 63-65) ไดกลาวเก่ียวกับประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนไวหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ แบบทบทวนหรือแบบเสนอเนื้อหาใหม (Tutorials) แบบฝกและ
ปฏิบัติ(Drill and practice)   แบบจําลองสถานการณ(Simulation)  แบบเกม(Game) แบบทดสอบ 

(Test)  แบบฝกทักษะ การแกปญหา (Problem solving skills) และแบบสาธิต (Demonstration) 

ซึ่งผูวิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  แบบทบทวนหรือแบบเสนอเนื้อหาใหม (Tutorials) 
เพราะโปรแกรมท่ีมีเปาหมายนําเสนอเน้ือหาใหมใหแกนักเรียน หรือทบทวนความรูเดิม คอมพิวเตอร
จะเปนเหมือนครูสอนนักเรียนเปนรายบุคคลโดยจะมีการแบงเนื้อหาเปนหนวยยอย และเรียน เปน
ขั้นตอน เริ่มจากทดสอบความพรอมของผูเรียนแลวนําเสนอเน้ือหา และจะมีคําถามในตอนทาย ซึ่งใน
สวนนี้จะสามารถสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะหในการตอบคําถาม หรือคิดจําแนกแยกแยะขอมูล  
คิดเช่ือมโยงจากประสบการณเดิมไปสูประสบการณใหม และทําใหเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียนไดดียิ่งข้ึนดัง
งานวิจัยของ ปริมประภา โตศรี (2550 : 48)ท่ีไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย วิชา
วิทยาศาสตร เรื่องการสืบพันธของสัตว ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวากลุมผูเรียน ท่ีใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมผูเรียนจากการสอนตามปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ศิริพร ไชยพันนา (2551 : 89)ท่ีได
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง พืชสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอบทเรียน
คอมพิวเตอรท่ีพัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้ ลําพัน ไชยทองศรี (2552:บทคัดยอ)
ยังไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สัตว ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
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สอนอยูในระดับชอบมาก จากงานวิจัยท่ีไดกลาวมา แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถแกไข และสงเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนได บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงได
ขยายวงกวางมากขึ้นในทุกระดับการศึกษา  ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนาขีด
ความสามารถเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จึงเปนเรื่องท่ีครูและอาจารยใหความสําคัญกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมากขึ้นจนกลายเปนส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากและมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน
ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแผนผังความคิดกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ลวนเปน
เทคนิคและวิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จากงานวิจัยของ เอกภูมิ  
ชูนิตย (2553:121) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทวีปเอเชีย  ท่ีสรุปบทเรียน
ดวยแผนท่ีความคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปน เรื่องทวีปเอเชีย ท่ีสรุปบทเรียนดวยแผนท่ีความคิด สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.60/82.82 นักเรียนมีผลการเรียนรูเรื่องทวีป
เอเชีย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
นักเรียนมีความสามารถในการสรุปบทเรียนดวยแผนท่ีความคิด เรื่องทวีปเอเชีย อยูในระดับเกณฑดี 
นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องทวีปเอเชีย ในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ซึ่งแสดง
ใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือท่ีสามารถสนองตอบตามความตองการทางการเรียนรู
ของผูเรียนไดในทุกๆดาน ตามความแตกตางของแตละบุคคล เพราะสามารถนําเสนอไดท้ัง รูปภาพ 
แสง สี เสียง ภาพเคล่ือนไหว จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิด
การใฝรูใฝเรียนมากยิ่งขึ้น ท้ังยังชวยลดเวลาในการสอน และสามารถนําความรูตางๆท่ีไมสามารถนํา
ของจริงมาใหนักเรียนเรียนในหองได แตสามารถนํามาใสในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได จึงทําให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน สนใจเรียน สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับการเรียน ผูเรียน
จึงเรียนรูไดดีและมีความสุข สวนแผนผังความคิดเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนหนึ่งท่ีทําให
ผูเรียนไดฝกการใชสมองท้ังสองซีก ไดแสดงออกถึงกระบวนการในการวิเคราะห ตรรกวิทยา ภาษา 
สัญลักษณ ความเปนเหตุเปนผล ไดแสดงออกถึง จิตนาการ ศิลปะ สุนทรียภาพ ความคิดสรางสรรค 
รวมท้ังสงเสริมความสามารถในกระบวนการคิด คนควาหาคําตอบ ผูเรียนจึงเกิดทักษะในการเรียนรูได
ดีขึ้น โดยผูเรียนจะไดรูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห จากขอมูลรวบรวมมาได มาประมวลผล เช่ือมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหม แลวสรุปออกมาเปนความคิดรวบยอด หลังจากท่ีไดเรียนเนื้อหานั้นๆ หาก
ผูเรียนเรียนรูเนื้อหาไดอยางเขาใจ และมีการสรุปเนื้อหาโดยใชแผนผังความคิด ผูเรียนจะสามารถ
เขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น  

ซึ่งการสอนวิชาวิทยาศาสตรในปจจุบัน ครูสวนใหญก็มักจะสอนโดยเนนเนื้อหาตาม
บทเรียน ใชการทองจําโดยไมไดใหนักเรียนไดใชกระบวนในการคิดวิเคราะห หรือคิดเช่ือมโยงไปยัง
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เรื่องตางๆ นักเรียนจึงไมเกิดความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน และไมมีความคงทนในการเรียน  ผูวิจัยจึงคิดท่ี
จะผลิตส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับแผนผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของ
เรา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6   โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตข้ึน  

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  
เรื่อง รางกายของเรา   

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา
วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ
ผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 

 

สมมติฐาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 ท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 

2. คะแนนของการคิดวิเคราะหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 ท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา  หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา
วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา อยูในระดับ มาก 

 

ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ในงานวิจัยเลมนี้ ยึดตามสํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา (2549 : 40) คือ  ทักษะการระบุองคประกอบสําคัญ ทักษะการระบุความสัมพันธของ
องคประกอบ และทักษะการจับใจความสําคัญ หรือการคนหาและระบุความผิดพลาด 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาล

สมเด็จพระวันรัต  จํานวน  4 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน  120 คน  
1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน

อนุบาลสมเด็จพระวันรัต  จํานวน  1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 30 คน โดยการคัดเลือกแบบสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

2. ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 
2.1 ตัวแปรตน คือ การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด 

วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
2.2 ตัวแปรตามคือ   

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
-  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิ   วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบนําเสนอ

เนื้อหาใหม(tutorials)ท่ีนําเสนอเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา ผานคอมพิวเตอร โดย
การใสรูปภาพ ขอความ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง   มีการนําเสนอเปนขั้นตอน เริ่มจากทํา
แบบทดสอบกอนเรียนเพื่อประเมินความสามารถเบื้องตน จากนั้นเรียนตามเนื้อหาในบทเรียน และมี
แบบทดสอบทายบทเรียน โดยนักเรียนไดมีการโตตอบกับบทเรียน และสามารถเลือกท่ีจะเรียนไดตาม
ความตองการ 

ผังความคิด  หมายถึง การสรุปเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา โดยใช
แผนภาพ หรือสัญลักษณแทนความเขาใจอยางมีเหตุผล ในลักษณะการเขียนเช่ือม ตอ โยง ของคํา
ภาพ สัญลักษณและสี โดยเริ่มจากการเขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลางแลวแตกสาขาออกมา
เปนความคิดรวบยอดยอย ในงานวิจัยครั้งนี้ จะใชผังความคิดประกอบเขารวมกับส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสรุปเนื้อหาในแตละเรื่อง 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบนําเสนอเนื้อหาใหม(tutorials) เพื่อนําเสนอบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
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รางกายของเรา หลังจบบทเรียนจะสรุปเนื้อหาโดยใชแผนผังความคิด แบบใยแมงมุม เพื่อเปนการสรุป
ความคิดรวบยอดใหนักเรียนเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้นโดยนําเสนอเน้ือหาท่ีเปนหัวขอหลักไปหาหัวขอยอย  

วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง รางกายของเรา หมายถึง วิชาหนึ่งในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนเรื่องเกี่ยวกับ อวัยวะในรางกายของเรา ระบบการทํางาน
ตางๆภายในรางกาย การเจริญเติบโตของรางกาย อาหารท่ีรางกายควรจะไดรับ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง คะแนนท่ีไดมาจากการทดสอบหลังการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร เรื่องรางกายของเรา สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีเปนแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

คะแนนการคิดวิเคราะห  หมายถึง  คะแนนท่ีไดมาจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
วัดการคิดวิเคราะหท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง เพื่อใชในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ทักษะการ
ระบุองคประกอบสําคัญ ทักษะการระบุความสัมพันธขององคประกอบ และทักษะการจับใจความ
สําคัญ หรือการคนหาและระบุความผิดพลาดหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับผังความคิด 

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเราโดยวัดจากแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น แบบมาตราสวนชนิดประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด  
วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 

แผนผังความคิด 
 

หมายถึง การสรุปความ
หรือยอความ โดยเขียนคํา
สําคัญหรือขอความแสดง
สิ่งที่เขาใจไวเปนแผนภาพ 

เพื่อนํามาเ รียบเรียงให
ครบ ครอบคลุมความรูไว
ทั้ ง ห ม ด  (สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2548 : 53) 
 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
       
หมายถึง สื่อการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงใช
ความสามารถของคอมพิวเตอร
ในการนําเสนอสื่อประสม อัน
ไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก 

แผนภูมิ กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วี
ดีทัศน และเสียง เพื่อถายทอด
เน้ือหาบทเรียน หรือองคความรู
ในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอน
จริงในหองเรียนมากที่สุด 

(ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541  

: 7) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร   

เรื่อง รางกายของเรา 
 

ความพึงพอใจตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกบั
ผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร   

เรื่อง รางกายของเรา 
 

คะแนนความสามารถ 
ในการคดิวิเคราะห 

โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคดิวิเคราะหทีผู่วิจัยสรางขึ้น 

วิชาวิทยาศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว  1.1 เขาใจ
หนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต 
ความสัมพันธของโครงสราง 
และหนาที่ของระบบตางๆ 
ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ทํ า ง า น
สัมพันธกัน มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู  สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรูและนําความรูไป
ใช ใ นการ ดําร งชี วิ ตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

การคิดวิเคราะห 
          

หมายถึง จําแนกแยกแยะ 
ระบุสาเหตุ ระบุผล ระบุ
จุดเดน จุดดอยอยางเปน
ร ะ บ บ มี เ ห ตุ มี ผ ล ร ะ บุ
ปญหา /จุดที่ค วรพัฒนา
เปรียบเทียบขอมูลอยางมี
เหตุผล  วิพากษ วิจารณ
เปรียบเทียบจุดเดน จุด
ดอย เพื่อตัดสินใจ (สํานัก
วิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 2549: 42) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
การดําเนินงานวิจัย เรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา

วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิด
วิเคราะห   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตนี้ ผูวิจัยได
ทําการศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัย ดังนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
1.1 วิสัยทัศน 
1.2 หลักการ 
1.3 จุดมุงหมาย 

1.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1.5 ระดับการศึกษา 
1.6 การจัดเวลาเรียน 

1.7 มาตรฐานการเรียนรู 
1.8 มาตรฐานและสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 
1.9 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2.2 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2.3 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.5 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.7 ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2.8 ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

3. แผนผังความคิด 
3.1 ความหมายของแผนผังความคิด 

3.2 หลักในการสรางแผนผังความคิด 

3.3 ลําดับขั้นตอนในการทําแผนผังความคิด 

3.4 รูปแบบของแผนผังความคิด 

3.5 ขอเสนอแนะในการใชแผนผังความคิด 
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3.6 การใชกิจกรรมแผนผังความคิดประกอบการเรียนการสอน 

3.7 ประโยชนของแผนผังความคิด 

3.8 การวัดและประเมินผลแผนผังความคิด 

4. การคิดวิเคราะห 
4.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด 

4.3 แนวคิดและหลักการของการคิดวิเคราะห 
4.4 ประเภทของการคิดวิเคราะห 
4.5 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
4.6 องคประกอบในการคิดวิเคราะห 
4.7 ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห 
4.8 การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
4.9 ประโยชนของการคิดวิเคราะห 
4.10 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินทางความคิด 

4.11 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
5. แผนการจัดการเรียนรู 

 5.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 
 5.2 ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
 5.3 องคประกอบของ แผนการจัดการเรียนรู 
 5.4 ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ดี 

  5.5 ประโยชนของการวางแผนการจัดการเรียนรู 
  5.6 ความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู 
  5.7 รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 
  5.8 ขอควรคํานึงในการทําแผนการจัดการเรียนรู 

6.   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 6.1 งานวิจยัในประเทศ 

 6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ : 

2551) ไดกลาวถึงวิสัยทัศน  หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และมาตรฐานการเรียนรู
ไวดังนี้  

 
1.1 วิสัยทัศน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน  ซึ่งเปนกําลังของชาติให
เปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และ
เปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 
1.2 หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการท่ีสําคัญดังนี้ 
 1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดมุงหมายและ มาตรฐานการ
เรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
 2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

 3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และความตองการของทองถ่ิน 

 4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลา และ 

การจัดการเรียนรู 
 5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
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1.3 จุดมุงหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมาย เพื่อใหเกิดกับผูเรียน 
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2. มีความรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา 
การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิต 
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยาง
มีความสุข 

 
1.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดนั้นจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะท่ี
สําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม 

ในการใชภาษา ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสาร และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล 
และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ
ตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามรถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ
คิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลัก เหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ 
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ความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม  แสวงหาความรู นําความรูมา
ประยุกตใชในการแกไขปญหา การปองกัน และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไป
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ 
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม อีกท้ังการรูจัก
หลีกเล่ียงพฤติกรรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู 
การส่ือสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

1.5 ระดับการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเปน 3 ระดับ ดังนี้  
1. ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6) การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของ

การศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิด
พื้นฐาน การติดตอส่ือสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลท้ังในดาน รางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดย
เนนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) เปนชวงสุดทายของการศึกษา
ภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพสวนตน มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจน
ใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ 

3. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6) การศึกษาระดับนี้เนนการ
เพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน
แตละคนท้ังดานวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใชวิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด
ขั้นสูง สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ มุง
พัฒนาตนเองและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนํา และผูใหบริการชุมชนในดานตางๆ 
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1.6 การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดกรอบโครงสราง เวลาเรียนพื้นฐาน 
สําหรับกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมไดตาม
ความพรอมและจุดเนน โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน 
ดังนี้ 

1. ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลา
เรียนวันละไมเกิน 5 ช่ัวโมง 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค มี
เวลาเรียนวันละไมเกิน 6 ช่ัวโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมงตอ
ภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชาเทากับ 1 หนวยกิต (นก.) 

3 . ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค 
มีเวลาเรียนวันละไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 
ช่ัวโมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชาเทากับ 1 หนวยกิต (นก.) 

 

1.7 มาตรฐานการเรียนรู 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหผูเรียนไดเรียนรู 

8 กลุมสาระดังนี้ 
1. ภาษาไทย      

2. คณิตศาสตร     
3. วิทยาศาสตร                               
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
5. สุขศึกษาและพลศึกษา      

   6. ศิลปะ       
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
8. ภาษาตางประเทศ 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรู ระบุส่ิงท่ีผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมท่ีพึงประสงค ท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนั้น 
มาตรฐานการเรียนรู ยังเปนกลไกสําคัญ ในการขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบเพราะมาตรฐาน
การเรียนรูสะทอนใหทราบวา ตองการอะไร ตองสอนอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร 
รวมท้ังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชระบบการประเมิน
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คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับชาติ ระบบตรวจสอบ
เพื่อประกันคุณภาพดังกลาวเปนส่ิงสําคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด 

 

1.8 มาตรฐานและสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดมาตรฐานและสาระ

การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรไวดังนี้ 
สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และ
หนาท่ีของระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว  1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสาร ส่ิง
ท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่  2   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถิ่น   ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับ
ส่ิงมีชีวิต   ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตรส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก  นําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับ

โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
ส่ือสาร  ส่ิงท่ีเรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การ
เกิดสารละลาย  การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
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สาระที่  4   แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร  

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมี
คุณธรรม    

มาตรฐาน ว 4.2    เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมี
กระบวนการสืบเสาะ  หาความรูและจิตวิทยาศาสตร   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

สาระท่ี  5   พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอมมี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

สาระที่  6    กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและ  นําความรูไปใช
ประโยชน  

สาระที่  7  ดาราศาสตรและอวกาศ 

มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใชในการสํารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม 

สาระที ่ 8   ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา

ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม  มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
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1.9 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปของวิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  มีดังนี้ 
1. สืบคนขอมูลและอธิบายการทํางานของอวัยวะตางๆ ของสัตวที่สัมพันธกัน เชน  

การหายใจ การเคล่ือนท่ี 

2. สืบคนขอมูล  อธิบายการทํางานท่ีสัมพันธกันของระบบตางๆ  และเขียนแผนภาพ 

แสดงอวัยวะภายในรางกายมนุษยในระบบหายใจ  ระบบยอยอาหาร  ระบบขับถาย  ระบบหมุนเวียน
โลหิต 

3. ทดลอง และอธิบายการเตนของชีพจรกอนและหลังการออกกําลังกายท่ีมีความ 

สัมพันธกับระบบตางๆ  ของรางกายมนุษย 
4. อธิบายการเจริญเติบโตของรางกายจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ  แสดงความ 

ปรารถนาท่ีจะดูแลและปฏิบัติตอผูอื่นอยางถูกตองและมีคุณธรรม 

5. สืบคนขอมูลและอธิบายผลของสารบางชนิด รวมท้ังสารเสพติดตอการทํางานของ 
ระบบตางๆ ของรางกาย  และเสนอแนวทางในการปองกันตนเอง และรวมมือรณรงคปองกันสารเสพ
ติด 

6. สํารวจส่ิงมีชีวิตแตละแหลงท่ีอยูของทองถิ่น  อธิบายความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิต 

ท่ีอาศัยอยูรวมกัน  และอธิบายความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 

7. สํารวจ สืบคนขอมูล เขียนแผนภาพและอธิบายโซอาหารของส่ิงมีชีวิตในแตละแหลง 
ท่ีอยู 

8. สํารวจและอธิบายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น การใชทรัพยากรธรรมชาติ 

ของคนในทองถิ่น ขอจํากัดของทรัพยากรกับความตองการของมนุษย 
9. เสนอโครงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิ่น 

10. ทดลอง  วิเคราะห  เปรียบเทียบและอธิบายสมบัติของสารในสถานะของของแข็ง 
  ของเหลวและแกส 

11. จําแนกประเภทของสารโดยใชสถานะหรือเกณฑอื่น 

12. ทดลองและอธิบายการแยกสารดวยวิธีการรอน  การกรอง  การทําใหตกตะกอน 

 การระเหิดหรือการระเหยแหง 
13. สืบคนขอมูล  อธิบาย  และจัดประเภทของสารตางๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันตาม 

สมบัติและการนําไปใชประโยชน 
14. สืบคนขอมูล  อธิบาย และเลือกใชสารในชีวิตประจําวันอยางถูกตองและปลอดภัย 

15. ทดลองและอธิบายเก่ียวกับสมบัติของสาร เมื่อสารเปล่ียนแปลงสถานะ  เกิดการ 
ละลายและเกิดสารใหม 
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16. วิเคราะหและอธิบายส่ิงท่ีทําใหสมบัติของสารเกิดการเปล่ียนแปลง 
17. สืบคนขอมูล วิเคราะหและเสนอแนะการปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 

ของสารที่มีตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

18. ทดลองและอธิบายเก่ียวกับสมบัติตัวนําและฉนวนไฟฟา  การตอวงจรไฟฟา และ 

การใชประโยชนของวงจรไฟฟา 
19. ทดลองและอธิบายเก่ียวกับผลทางแมเหล็กจากกระแสไฟฟาและการใชประโยชน 
20. สังเกตและอธิบายการเกิดขางข้ึน ขางแรม 

21. สืบคนขอมูลและอธิบายการเกิดฤดูกาล  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา 
22. สืบคนขอมูลและอธิบายความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศท่ีทําใหมนุษยเรียนรู 

เกี่ยวกับทองฟา 
23. สืบคนขอมูลและอธิบายเก่ียวกับเทคโนโลยีอวกาศท่ีมนุษยใชประโยชนในดานตางๆ 

 

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
2.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ไดมีนักการศึกษาใหความหมายเกี่ยวกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวหลายทาน ดังนี้ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 7) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการ
เรียน การสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอ ส่ือ
ประสม อันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน และเสียง เพื่อ
ถายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะท่ีใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุด  

จีรารัตน ชิรเวทย (2542 : 268) ไดสรุปความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน ไววา
คอมพิวเตอรชวยคอมพิวเตอร โดยผูเรียนจะศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนท่ีออกแบบไวอยางดีผาน
หนาจอของคอมพิวเตอร สอนเปนระบบการเรียนการสอนแบบโปรแกรมชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ เนื้อหาอาจแสดงในรูปของตัวอักษร กราฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง เปน
ตน หลังจากแสดงเน้ือหาในหัวเรื่องหนึ่ง คอมพิวเตอรจะเสนอแบบฝกหัดใหผูเรียนทบทวนความเขาใจ 

และสนองตอบตอส่ิงนั้นผานทางแปนพิมพ หรือ เมาส หลังจากนั้นคอมพิวเตอรจะใหขอมูลยอนกลับ 

เพื่อใหนักเรียนทราบวาการสนองตอบตอกิจกรรมท่ีผูเรียนกระทําลงไปนั้นถูกหรือผิด แลว
คอมพิวเตอรจะเสนอเนื้อหากรอบตอไป 

บุญเหลือ นาคสุข (2546 : 16) ไดใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไววา  
เปนการใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยและหรือสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนมีการฝกทักษะ  การ
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ทบทวน การศึกษาเนื้อหาใหม การใชเกมการสอน การศึกษาสถานการณจําลอง การทดสอบ มีการ
สรางบทเรียนหรือเนื้อหาเตรียมไวกอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอร
โดยตรง สวนผลการเรียน ผูเรียนสามารถบันทึกเก็บไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือพิมพออกมาดวย
เครื่องพิมพเพื่อนํามาเปรียบเทียบผลมาตรฐานไดอีกดวย 

นฤมล แสงพรม (2547 : 17) ไดใหความหมายบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไววา การ
นําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเปนส่ือกลางในการนําเสนอ
เนื้อหา เชน การนําเสนอบทเรียนใหม แบบฝกหัด แบบทดสอบ การสรางสถานการณจําลอง นักเรียน
สามารถรับรูไดโดยตรงและไดรับผลปอนกลับทันที ซึ่งบทเรียนไดรบัการออกแบบไวเปนลําดับข้ันตอน
เชนเดียวกันกับบทเรียนโปรแกรมและถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร 

จากความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึ่งท่ีสามารถนําเสนอเนื้อหาไดท้ัง 
ขอความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง อีกท้ังยังไดทราบผล
การเรียนของตนเองทันทีหลังจากท่ีไดศึกษาบทเรียนจบลง 

 

2.2 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

องคประกอบของคุณลักษณะท่ีสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนมีอยู 4 ประการ ไดแก 
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541 : 9) 

1. สารสนเทศ (Information) ในท่ีนี้หมายถึง เนื้อหาสาระ (Content) ท่ีไดรับการเรียบ
เรียงแลวเปนอยางดี ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีผูสรางได
กําหนดวัตถุประสงคไว  โดยการนําเสนอเน้ือหาอาจเปนการนํา เสนอในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปน
ในลักษณะทางตรงหรือทางออมก็ได ตัวอยางการเสนอเนื้อหาในลักษณะทางตรงไดแก การเสนอ
เนื้อหาในคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติวเตอร ซึ่งเปดโอกาสใหผูใชไดรับเนื้อหาสาระและทักษะตาง 
ๆ อยางตรงไปตรงมา จากการอาน ทําความเขาใจและฝกฝน ตัวอยางการเสนอเนื้อหาในลักษณะ
ทางออมไดแก การเสนอเนื้อหาในคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมและการจําลอง  ซึ่งเนื้อหาสาระ
หรือทักษะท่ีผูเรียนไดรับจะถูกแฝงเอาไวในรูปแบบของเกมตาง ๆ เพื่อใหผูใชไดฝกทักษะทางการคิด 

การจํา การสํารวจส่ิงตาง ๆ รอบตัวและเพื่อสรางบรรยากาศ 

การเรียนรูที่สนุกสนานเพลิดเพลินและจูงใจใหผูใชมีความตองการท่ีจะเรียนมากขึ้น 
2. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization) การตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล คือลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน บุคคลแตละบุคคลมีความแตกตางกัน
ทางการเรียนรูซึ่งเกิดจากบุคลิกภาพ สติปญญาและความสนใจ พื้นฐานความรูท่ีแตกตางกันออกไป 

คอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งเปนส่ือการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่ง จึงตองมีการออกแบบใหมี
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ลักษณะท่ีตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลใหมากท่ีสุด กลาวคือคอมพิวเตอรชวยสอน
จะตองมีความยืดหยุนมากพอท่ีผูเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน  รวมท้ังการเลือก
รูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนได การควบคุมการเรียนของตนนี้มีอยูหลายลักษณะดวยกัน 

ลักษณะท่ีสําคัญ ๆ ไดแก 
2.1 การควบคุมเนื้อหา การเลือกท่ีจะเรียนสวนใด ขามสวนใด ออกจากบทเรียน 

เมื่อใดหรือยอนกลับมาเรียนในสวนท่ียังไมผาน เชน มีเมนูหรือรายการท่ีแยกเนื้อหาตามหัวขออยาง
ชัดเจนหรือปุมควบคุมตาง ๆ ในการสืบไป (Navigate) 

2.2 การควบคุมลําดับของการเรียน การเลือกท่ีจะเรียนสวนใดกอน หลังหรือการ 
สรางลําดับการเรียนดวยตนเอง เชน ในลักษณะการเรียนเนื้อหาแบบโยงใยหรือส่ือหลายมิติ (Hyper 

media) ซึ่งกําลังเปนท่ีนิยมกันอยูในปจจุบัน หรือแบบกดเลือกขอมูลตามท่ีตองการเรียนตามความ
สนใจ ความถนัดหรือตามพื้นฐานความรูของตน (Hot word) 

2.3 การควบคุมการฝกปฏิบัติหรือการทดสอบ ความตองการท่ีจะฝกปฏิบัติหรือทํา 
แบบทดสอบหรือไมหากทํา จะทํามากนอยเพียงใด เชน การมีปุมควบคุมตาง ๆ จัดหาไวทุกหนาท่ี
จําเปน เชน ปุมเลิกทํา ปุมกลับไปหนาเดิม เปนตนนอกจากนี้คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสมบูรณแบบ
อาจจะตองมีการนํา ระบบผูเช่ียวชาญ(Expert system) หรือระบบปญญาประดิษฐ (Artificial 

intelligence) มาประยุกตใช เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองตอความแตกตางของผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การจัดเสนอเนื้อหา (หรือแบบฝกหัด) ในระดับความยากงายใหตรงกับ
ระดับพื้นฐานความสามารถและความสนใจของผูเรียน เปนตน 

3. การโตตอบ (Interaction) ในท่ีนี้ คือ การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับ
คอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนการสอนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดก็คือ การเรียนการสอนในลักษณะท่ีเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับผูสอนไดมากท่ีสุด นอกจากนี้การท่ีมนุษยสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นหาใชเพียงจากการสังเกตเทานั้น หากจะตองมีการโตตอบหรือปฏิสัมพันธ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการไดปฏิสัมพันธกับผูสอน ดังนั้นคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีไดรับการออกแบบอยางดี จะตอง
เอื้ออํานวยใหมีการโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเนื่องและตลอดท้ังบทเรียน 

การอนุญาตใหผูเรียนเพียงแคการคลิกเปล่ียนหนาจอไปเร่ือย ๆ ทีละหนาไมถือวาเปนการปฏิสัมพันธท่ี
เพียงพอสําหรับการเรียนรู ดังนั้นคอมพิวเตอรชวยสอนจริง ๆ ตองมีการปฏิสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. การใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate feedback) ลักษณะท่ีขาดไมไดประการ
หนึ่งก็คือ การใหผลปอนกลับโดยทันที ตามแนวคิดของ (Skinner) ผลปอนกลับหรือการใหคําตอบนี้
ถือเปนการเสริมแรง (Reinforcement) อยางหนึ่ง การใหผลปอนกลับแกผูเรียนในทันที หมายรวมไป
ถึงการท่ีคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสมบูรณจะตองมีการทดสอบหรือประเมินความเขาใจของผูเรียนใน
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เนื้อหาหรือทักษะตาง ๆ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวย ซึ่งการใหผลปอนกลับแกผูเรียนเปนวิธีท่ี
อนุญาตใหผูเรียนสามารถตรวจสอบการเรียนของตนได ท้ังนี้มีงานวิจัยหลายช้ินสนับสนุนวา การใหผล
ปอนกลับแกผูเรียน จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนไดเปนอยางดี ความสามารถในการใหผล
ปอนกลับโดยทันทีของคอมพิวเตอรชวยสอนนี้เอง ซึ่งถือไดวาเปนจุดเดนหรือขอไดเปรียบประการ
สําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบกับส่ือประเภทอื่น ๆ นั้น ไมสามารถท่ีจะ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนพรอมกับการใหผลปอนกลับโดยฉับพลันเชนเดียวกับคอมพิวเตอรชวย
สอน ลักษณะของการใหผลปอนกลับนี้เปนส่ิงท่ีทําใหคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางไปจากส่ืออื่น  ๆ 

ซึ่งส่ืออื่น ๆ สวนใหญมีการรวบรวมและนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวหรือเหตุการณสําคัญตาง ๆ 

และไมมีการประเมินผลผูใชแตอยางใด จึงจัดเปนส่ือสําหรับนําเสนอ ไมใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา  ลักษณะท่ีสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ก็คือ มี
เนื้อหาสาระท่ีชัดเจนและครอบคลุม โดยสามารถสนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคลได มีการ
โตตอบขณะเรียน และสามารถใหผลยอนกลับแกนักเรียนไดทันที 

 

2.3 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สุวิทย มูลคํา (2545 : 63 – 65) ไดกลาวถึงประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรไวดังนี้ 
1. โปรแกรมการนําเสนอเนื้อหาใหม (Tutorial) เปนโปรแกรมท่ีมีเปาหมายนําเสนอ

เนื้อหาใหมใหนักเรียน ซึ่งมีการนําเสนอเน้ือหาท่ีเปนแบบเสนตรง (Linear) และแบบสาขาหรือแตกกิ่ง
(Bran ching) โดยโปรแกรมจะเริ่มจากการทดสอบความพรอมของผูเรียนแลวนําเสนอเนื้อหาและ
ซักถามผูเรียน ซึ่งการนําเสนอเน้ือหานี้จะมีตัวชี้แนะเพ่ือใหนักเรียนสามารถตอบคําถามไดถูกตองมาก
ขึ้น 

2. โปรแกรมแบบฝกหัด (Drill and practice) เปนโปรแกรมท่ีมีเปาหมายทบทวน
ความรูเดิมท่ีไดเรียนไปแลวเพื่อใหผูเรียนไดมีความรูและทักษะท่ีคงทน จําไดนาน ดังนั้นเนื้อหาท่ีใชใน
โปรแกรมประเภทนี้จึงเปนเนื้อหาท่ีครูผูสอนไดสอนไปแลว หรือท่ีเคยเรียนไปแลว โปรแกรมประเภทนี้
จึงเนนการซักถาม การต้ังคําถาม สําหรับบทบาทของครูผูสอนจะตองทําหนาท่ีพิจารณาผลการเรียน
ของผูเรียนวาเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดหรือไมอยางไร 

3. โปรแกรมจําลองสถานการณ (Simulation) เปนโปรแกรมท่ีมีเปาหมายชวยใหผูเรียน
ไดเรียนรูโดยการคนพบความรูใหมจากการเผชิญสถานการณตาง ๆ ซึ่งจําลองมาจากสถานการณจริง 
โดยโปรแกรมจะนําเสนอสถานการณพรอมท้ังขอจํากัดตาง ๆ เชน อุปสรรคของสถานการณจําลอง 
ระยะทาง เวลา และราคา เปนตน จากนั้นใหผูเรียนไดฝกแกปญหา ซึ่งผูเรียนตองใชทักษะทางปญญา
ในระดับสูงในการวิเคราะหสังเคราะหเพื่อแกปญหานั้น ๆ 
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4. เกม (Game) โปรแกรมเกมมีเปาหมายเพ่ือสรางความสนใจและแรงจูงใจในการเรียน 
การแกปญหา ซึ่งโดยท่ัวไปแลวเกมมักจะเปนการแขงขันระหวางผูเลนมากกวา 2 คนข้ึนไป การนําเกม
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนอาจจะผสมผสานเขาไปกับบทเรียนท่ีนําเสนอเนื้อหาใหมก็ไดสําหรับ
เกมท่ีนํามาใชในการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน เกมท่ีดีควรจะมีลักษณะ
ท่ีทาทายผูเลน สรางความรูสึกใหกับผูเลนวามีความสามารถควบคุมสถานการณและมีสีสันสวยงาม 

5. โปรแกรมฝกทักษะการแกปญหา (Problem solving skills)เปนโปรแกรมท่ีมี
เปาหมายในการนําเสนอสถานการณท่ีเปนปญหา และมีแนวโนมการแกปญหาอยางเปนระบบ มี
เหตุผลใหผูเรียนไดเลือกใช ซึ่งผูเรียนจําเปนตองวิเคราะห สังเคราะห หาแนวทางแกปญหา ซึ่งจะทํา
ใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดอยางสรางสรรค 

6. การสาธิต (Demonstration) เปนวิธีท่ีผูสอนจะเปนผูแสดงใหผูเรียนดู เชน แสดง
ขั้นตอนเกี่ยวกับทฤษฎีหรือวิธีการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสาธิตโดยใชคอมพิวเตอรก็มี
ลักษณะคลายคลึงกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบสาธิตปกติ แตการใชคอมพิวเตอรนั้นนาสนใจกวา
เพราะคอมพิวเตอรสามารถแสดงใหเห็นถึงกราฟกท่ีสวยงาม อีกท้ังมีสีสันและเสียงตาง ๆ ท่ีเปนจริง
อีกดวย เชน การสาธิตเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช การสาธิตเกี่ยวกับโครงสรางของโมเลกุล การ
ทดลองทางดานเคมี เปนตน 

7. การทดสอบ (Testing) เปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผูสอนจะตองคํานึงถึง
หลักการตาง ๆ คือ การสรางขอสอบ การจัดการสอบ การตรวจใหคะแนน การวิเคราะหขอสอบเปน
รายขอ การสรางคลังขอสอบ และการจัดใหผูสอบสุมเลือกขอสอบเองได 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2547 : 13 – 17) ไดกลาวถึงประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนไวดังตอไปนี้ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรทบทวน (Tutorials) บทเรียนประเภทนี้ในทางตรงกันขามบาง
กรณีอาจเรียกวา แบบเสนอเนื้อหาใหม ซึ่งบทเรียนประเภทนี้เปนบทเรียนท่ีนิยมพัฒนามากท่ีสุด
ประมาณกันวา 80 % ของบทเรียนคอมพิวเตอรท่ัวโลกจะเปนประเภทนี้ เนื่องจากมีการพัฒนาจาก
ความเช่ือท่ีวา คอมพิวเตอรนาจะเปนส่ือประเภทอุปกรณท่ีจะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ใกลเคียงกับบทเรียนในช้ันเรียน กลาวโดยสรุปคือนาจะแทนครูผูสอนในหลาย ๆ รายวิชา แนวคิดตรง
นี้มีพื้นฐานในมุมกวางวา การเรียนการสอนนั้นไมไดจํากัดอยูในโรงเรียนระดับตาง  ๆ เชน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาเทานั้น แตยังขยายไปถึงการอบรม (Training)ในระดับและ
สาขาอาชีพตาง ๆ ซึ่งอาจผสมผสานการสอน การจัดการเรียนรูและการฝกฝนดวยตนเองหลาย ๆ 

รูปแบบ และบทเรียนคอมพิวเตอรแบบทบทวนก็เปนวิธีหนึ่งท่ีเขาไปมีบทบาทได 
2. บทเรียนคอมพิวเตอรแบบฝกและปฏิบัติ (Drill and practice) บทเรียนคอมพิวเตอร

ประเภทนี้ เปนอีกหนึ่งประเภทท่ีมีผูนิยมพัฒนา รองมาจากบทเรียนประเภทแรก บทเรียนประเภทนี้
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ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อฝกทบทวนความรูท่ีเรียนไปแลว ซึ่งจะเปนการผสมผสานกับแนวคิดหลัก และการ
ฝกฝนในรูปแบบของการทดสอบ บทเรียนท่ีพบสวนมากจะเปนบทเรียนดานภาษา คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ซึ่งลักษณะของเนื้อหาจะเนนดานความรูท่ีตองมีองคประกอบหลาย ๆ สวน จึงไมเนน
ดานความรู ท่ีตองมีองคประกอบหลาย ๆ ดาน เชนเดียวกับการนําเสนอเนื้อหาอยางเปนระบบ
ตามลําดับข้ัน การเสริมแรง การตรวจปรับเนื้อหา ส่ือการเรียนการสอน และอื่น ๆ แตเนนเฉพาะจุดท่ี
แบบฝกหัดหรือแบบฝกทบทวนความรู เนื้อหามากกวา ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรมักนิยมใชกับ
กิจกรรมเสริมอื่น ๆ เชน การเรียนการสอนในหองเรียนปกติ การทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม ซึ่งแตกตาง
จากบทเรียนประเภทแรกที่มีความสมบูรณในตัวเอง 

3. บทเรียนคอมพิวเตอรจําลองสถานการณ (Simulation) บทเรียนคอมพิวเตอร
ประเภทนี้ จะออกแบบเพื่อเสนอเนื้อหา การจําลองสถานการณจริงลําดับข้ันตอนตาง ๆ และเนื้อหา
อื่น ๆ ท่ีมีลําดับข้ันตอนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนส่ิงท่ีเขาใจยาก และไมสามารถมองเห็นไดตองอาศัย
จินตนาการเขาชวย ซับซอนหรือมีอันตรายเมื่อตองเขาไปศึกษาในเหตุการณจริง  เชน อวัยวะภายใน
รางกายมนุษย โครงสรางอะตอม การเกิดปฏิกิริยาเคมี หลักการหมุนของมอเตอรไฟฟา และอื่น ๆ ซึ่ง
ไมไดจํากัดทางดานวิทยาศาสตรดานเดียว บทเรียนคอมพิวเตอรประเภทนี้มีจํานวนนอยมากเนื่องจาก
มีความยากในการออกแบบ ผูออกแบบพัฒนาจําเปนตองมีพื้นฐานความรูในเรื่องท่ีทําเปนอยางดี 

สามารถลําดับขั้นตอนท่ีเปล่ียนแปลงได  อีกท้ังอาจจะตองใชคณิตศาสตรขั้นสูง เพื่อเปล่ียนแปลงแต
ละสวนนั้น ใหสามารถนําเสนอในรูปแบบท่ีงายข้ึน เชนนําเสนอแบบกราฟ การนําเสนอเหตุการณตาง 
ๆ เปนตน 

4. บทเรียนคอมพิวเตอรแบบเกมสอน (Game) บทเรียนประเภทนี้ไดแนวคิดมาจาก
ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement theory) บนพื้นฐานการคนพบท่ีวา ความตองการเรียนรูเกิด
จากแรงจูงใจภายใน เชน ความสนุกสนานจะทําใหเกิดผลดีกับการเรียนรูและความคงทนในการจํา
ดีกวาการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก วัตถุประสงคของบทเรียนประเภทนี้ พัฒนาข้ึนเพื่อฝกฝน
ทบทวนเนื้อหา ใหสนุก ต่ืนเตนขึ้น โดยมีหลักการพัฒนาวา บทเรียนแบบเกมการสอนท่ีดี ควรทาทาย 

กระตุนจินตนาการ การเพอฝน และกระตุนความอยากรูอยากเห็น เปนตน 

5. บทเรียนคอมพิวเตอรแบบทดสอบ (Test) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีมีรูปแบบผลิต
งายกวาบทเรียนคอมพิวเตอรประเภทอื่น ความมุงหมายหลักก็คือ ทดสอบความรู ความสามารถของ
ผูเรียน การทดสอบดังกลาวอาจจะรวมถึงการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) หรือการทดสอบหลังเรียน 

(Post-test) หรือการทดสอบท้ังกอนและหลังเรียนแลวแตการออกแบบ ถาเปนโครงสรางท่ีใหญขึ้น 

ขอสอบตาง ๆ อาจถูกเก็บไวที่คลังขอสอบ เพื่อสะดวกตอการสุมมาใชในลักษณะของขอสอบดังกลาว
นี้ จะอยูในรูปแบบคอมพิวเตอร สามารถประเมินถูกผิดได เชน แบบเลือกตอบ หรือแบบถูกผิด การ
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จัดระบบขอสอบหรือการต้ังคําถามอาจผสมผสานวิธีพัฒนาคอมพิวเตอรแบบจําลองสถานการณเขา
รวมดวยก็ได 

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ส่ิงท่ีจําเปนตองคํานึงถึงก็คือวัตถุประสงค ใน
การใช เพื่อท่ีจะใหบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนในเนื้อหาวิชานั้น ๆ ซึ่งจะรวมไปถึงลักษณะของ
เนื้อหาวิชาและตัวผูเรียนดวย ดังนั้นในการท่ีจะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอาจจะมีลักษณะ
ของคอมพิวเตอรชวยสอนหลาย ๆ ประเภทอยูในบทเรียนเดียวก็ไดไมจําเปนท่ีจะตองเปนประเภท
หนึ่งประเภทใดโดยเฉพาะ 

 
2.4 ทฤษฎีที่เก่ียวของตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ นักการศึกษาไดนําหลักการและทฤษฎี
การเรียนรูของมนุษยมาใชพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปน
รายบุคคล  หลายทฤษฎีดวยกัน ทฤษฎีการเรียนรูท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบตอแนวคิดการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่ง  ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 51-55) ไดเสนอแนะไวมี 4 

ทฤษฎีไดแก ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) ทฤษฎี
โครงสรางความรู (Schema Theory) และทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility) 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

ทฤษฎีนี้มีความเช่ือวา การเรียนรูของมนุษยสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก
มาภายนอกและมีแนวคิดในความสัมพันธของส่ิงเรากับการตอบสนองซึ่งจะเกิดควบคูกันไปใน
ชวงเวลาท่ีเหมาะสม โดยนักจิตวิทยาในกลุมนี้ท่ีสําคัญไดแก ธอรนไดค (Thorndike) สกินเนอร 
(Skinner) เปนตน 

1.1 ธอรนไดค (Thorndike) ไดศึกษาพฤติกรรมของแมวแลวสรุปพฤติกรรมออกมาเปน 

กฎการเรียนรูที่เกี่ยวกับการเรียน ไว 3 กฎ คือ  
ก กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กลาววา เมื่อผูเรียนมีความพรอมท้ัง 

รางกายและจิตใจยอมนําไปสูการเรียนท่ีดี และถาไมมีความพรอมจะทําใหไมเกิดการเรียนรูหรือทําให 
การเรียนรูหยุดชะงักไป 

ข กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) กลาวถึงการไดมโีอกาสกระทําซ้ํา ๆ กัน  

หลาย ๆ ครั้ง ในพฤติกรรมหนึ่งจะทําใหพฤติกรรมนั้นสมบูรณยิ่งข้ึน การฝกหัดท่ีมีการควบคุมท่ีดีจะ
สงเสริมการเรียนรู 

ค กฎแหงผล (Law of Effect) เปนการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรากับการตอบสนอง ซึ่ง 
จะดียิ่งขึ้นเมื่อมีการตอบสนองท่ีพึงพอใจ 

    1.2 สกินเนอร (Skinner) ซึ่งมีความเช่ือมั่นวาแรงเสริมเปนตัวแปรสําคัญในการเปล่ียน 
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พฤติกรรมหรือการเรียนรูของนักเรียน โดยผูเรียนจะเกิดกําลังใจตองการเรียนตอไปเมื่อไดรับแรงเสริม
ท่ีเหมาะสม และเม่ือผูเรียนแสดงอาการออกมาและเห็นวาการตอบสนองท่ีแสดงออกมานั้นถูกก็จะ
เสริมแรงไดดีกวาไดรับรางวัล และการเสริมแรงจะตองกระทําในทันทีทันใด  บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม จะมีลักษณะการนําเสนอเน้ือหาเชิงเสนตรง 
(Linear) โดยมีการตั้งคําถามเปนระยะ ๆ ใหกับผูเรียน ซึ่งจะมีผลปอนกลับเปนการเสริมแรงโดยเม่ือ
ตอบถูกก็จะไดรับคําชม แตเมื่อตอบคําถามผิดก็จะไดรับการอธิบายคําตอบทันที ในการประเมินผล
ผูเรียนไดกําหนดใหผูเรียนผานเกณฑกอนจึงอนุญาตใหผูเรียน ทบทวนเนื้อหาหรือความคิดรวบยอด
ใหม ถายังไมผานเกณฑก็ใหกลับไปศึกษาเนื้อหาใหมอีกครั้งจนกวาจะผานเกณฑ 

2. ทฤษฎีปญญานิยม 

ทฤษฎีนี้มีความเช่ือวา ส่ิงท่ีอยูภายในจิตใจมนุษยนั้นเกิดจากการประมวลผลภายในซึ่งมี
การทํางานท่ีสลับซับซอนและยากแกการทําความเขาใจ และเห็นวามนุษยมีความรูสึกนึกคิดมีอารมณ
จิตใจท่ีแตกตางกัน อีกท้ังเห็นวาความรูเปนส่ิงท่ีมนุษยจะตองสรางข้ึนมาและถาตองการนําความรู
กลับมาใชใหมจะตองสรางขึ้นมาใหม มีแนวคิดเกี่ยวกับความทรงจําซึ่งไดแกความแตกตางระหวาง
ความทรงจําระยะส้ัน ระยะยาวและความคงทนของการจํา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีออกแบบ
ตามแนวคิดของทฤษฎีนี้จะลักษณะการนําเสนอเนื้อหาในแบบสาขา (Branching) ซึ่งทําใหผูเรียนมี
อิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง การไดรับเนื้อหาของผูเรียนแตละคนจะแตกตางกันข้ึนอยูกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

3. ทฤษฎีโครงสรางความรู 
ทฤษฎีนี้มีความเช่ือวา โครงสรางความรูภายในของมนุษยมีลักษณะเปนกลุมท่ีมีการ

เช่ือมโยงกัน โดยสรางความรูนั้นจะเก็บรวบรวมความรูเกี่ยวกับวัตถุ ลําดับเหตุการณ รายการกิจกรรม
ตาง ๆ เอาไว เมื่อไดรับความรูใหมก็จะนําความรูนั้นไปเช่ือมโยงกันกับความรูเดิมท่ีมีอยูการรับรูขอมูล
นั้นจะตองอาศัยโครงสรางความรู เนื่องจากการรับรูเปนการสรางความหมายโดยการถายโอนความรู
ใหมใหเขากับความรูเดิม ซึ่งการเรียนรูนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการรับรูเกิดข้ึน 

4. ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา 
ทฤษฎีนี้มีความเช่ือวา องคความรูตาง ๆนั้น มีความซับซอนของโครงสรางมากนอย

แตกตางกัน โดยบางองคความรูจะมีโครงสรางท่ีแนนอนตายตัวไมซับซอนเพราะมีความเปนเหตุเปน
ผล เชน คณิตศาสตร แตบางองคความรูก็มีความซับซอนมีโครงสรางท่ีไมแนนอนเพราะความไมเปน
เหตุเปนผลตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรใหเปนในลักษณะแบบส่ือหลายมิติ (Hypermedia) 

ซึ่งทําใหสนองตอบตอโครงสรางองคความรูท่ีไมชัดเจนหรือมีความซับซอนการเสนอบทเรียนแบบส่ือ
หลายมิตินี้จะอนุญาตใหผูเรียนสามารถมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน และผูเรียนจะไดรับการ
เสนอเนื้อหาท่ีแตกตางกันขึ้นอยูกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
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นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีของกาเย ไดรับความสนใจและถูกนํามาใชในการจัดการเรียนการ
สอนอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งกาเย 
(Gagné) ไดจัดการเรียนรูประเภทตางๆ ออกเปนกลุม เรียกวา ทฤษฎีผสมผสานหรือทฤษฎีของกาเย 
ซึ่งมีท้ังหมด 8 ลําดับข้ัน (Gagné, 1992 : 19 - 22) ไดแก 

ขั้นที่ 1  การเรียนรูสัญลักษณ (Signal Learning) เปนการเรียนรูที่งายท่ีสุดและอยูใน
ระดับตํ่าท่ีสุด ท่ีผูเรียนไมสามารถบังคับพฤติกรรมไมใหเกิดข้ึนได เปนการเรียนรูโดยกระบวนการ  

Classical Conditioning เชนเดียวกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟซึ่งเกิดข้ึนเนื่องจากความ
ใกลชิดของส่ิงเราและการทําซ้ํา ๆ เปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณและความรูสึก 

ขั้นท่ี 2 การเรียนรูการเชื่อมโยงส่ิงเรากับการตอบสนอง (Stimulus - response 

Learn) เปนการเรียนรูซึ่งเนื่องมากจากการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง   แตผูเรียน
สามารถควบคุมพฤติกรรมได  การแสดงพฤติกรรมของผูเรียนเนื่องจากการไดรับการเสริมแรง
ประกอบกับการมีโอกาสกระทําซ้ํา ๆ  เชนเดียวกับทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร 

ขั้นที่ 3  การเรียนรูการเชื่อมโยงการกระทํา (Chaining)  เปนการเรียนรู ซึ่ ง
เนื่องมาจากการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเราและการตอบสนองติดตอกันเปนลูกโซ เปนพฤติกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการกระทําการเคล่ือนไหว (Motor skill) 

ขั้นท่ี 4  การเรียนรูการเชื่อมโยงคําพูด (Verbal association) มีลักษณะคลายกับ
การเรียนรู ท่ีสามารถมองเห็นความแตกตางของส่ิงของประเภทเดียวกัน เชน เม่ือพูดคําวาสุนัข ก็
สามารถแยกแยะออกวามีสุนัขพันธอะไรบาง 

ขั้นที่ 5 การเรียนรูแบบการจําแนก (Discrimination Learning) ไดแกการเรียนรู
ท่ีผูเรียนสามารถมองเห็นความแตกตาง สามารถเลือกตอบสนองได  

ขั้นที่ 6  การเรียนรูแนวคิด (Concept learning) คือ ความสามารถท่ีมองเห็นความ
เหมือน เชน การท่ีสามารถบอกไดวาสุนัขพันธตาง ๆ นั้นมีอะไรเหมือนกันบาง 

ขัน้ท่ี 7  การเรยีนรูหลักการหรือกฎเกณฑ (Principle Learning) เปนการเรียนรูจาก
การรวมหรือเช่ือมโยงมโนทัศนระหวางการเรียนรู 

ขั้นที่ 8  การเรียนรูการแกปญหา (Problem Solving Learning) เปนการเรียนรูท่ี
จะรวมหลักการหรือกฎเกณฑไปใชในสถานการณใหมไดอยางกวางขวาง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการแกปญหาได  

จากกระบวนการเรียนรูท้ัง 8 ขั้นนี้เอง  กาเย  (Gagné)  ไดนํามาจัดเปนลําดับข้ันของ
การสอน 9 ข้ัน คือ 

1. การเราใหผูเรียนมีความต้ังใจ (Gaining Attention ) 
2. แจงใหผูเรียนทราบถึงจุดมุงหมายการเรียน (Informing learners of the  
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objective)  
3. เราผูเรียนระลึกถึงความรูเดิมกอนเรียน (Stimulating recall of prior learning)  
4. เสนอวัสดุหรือส่ือการเรียนการสอน (Presenting the stimulus)  
5. ช้ีแนะเพ่ือการเรียนรู (Providing learning guidance )  
6. ใหผูเรียนปฏิบัติ (Eliciting performance) 
7. ใหขอมูลยอนกลับและการเสริมแรง (Providing feedback)  
8. ประเมินการปฏิบัติทันที (Assessing performance) 
9. สนับสนุนการนําไปใชและการจํา (Enhancing retention and transfer) 
สรุปเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  มีวิธีการนําเสนอหลาย

รูปแบบซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้น  ควรจะมีการเราความสนใจ   มีการบอกวัตถุประสงค  
ทบทวนความรูเดิม  นําเสนอเน้ือหาใหม  กระตุนการตอบสนอง  ใหขอมูลยอนกลับ  การเสริมแรง  มี
การทดสอบความรู การจํา  และการนําไปใช  การออกแบบการสอนลักษณะนี้  ผูสรางสามารถนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ซึ่งจะทําใหบทเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 

2.5 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การออกแบบการสอนในคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น สามารถทําใหบทเรียนนาสนใจ ดึงดูด
ความสนใจของผูเรียนดวยภาพ เสียง และกราฟกอื่น ๆ และในการนําเสนอเนื้อหาหรือกิจกรรมตางๆ
ก็ดําเนินการตามสภาพการเรียนการสอนในช้ันเรียน ดังนั้น ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนจึงไดยึด
หลักการเรียนการสอน 9 ขั้นตอนของ กาเย (Gagne, อางใน สุกิจ แขวงโสภา,2541 : 15-20) คือ 

1. เราความสนใจ (Gain Attention) กอนท่ีผูเรียนจะไดเรียนนั้น ควรจะไดรับแรง
กระตุนและแรงจูงใจใหอยากท่ีจะเรียน ดังนั้นบทเรียนจึงควรเร่ิมดวยภาพ สี และเสียงหรือประกอบ
กันหลาย ๆ อยาง โดยส่ิงท่ีสรางขึ้นมานั้นตองเกี่ยวของกับเนื้อหาไปในตัว การเตรียมตัวและกระตุน
ผูเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคือ การสรางไตเต้ิลของบทเรียน ซึ่งควรจะออกแบบเพ่ือให
สายตาของผูเรียนอยูท่ีจอภาพ ไมใชพะวงอยูท่ีแปนพิมพ แตถาหากวาเปนไตเต้ิลท่ีตองการแครยาว 

(Space Bar) หรือดวยการกดแปนอักษรตัวใดตัวหนึ่ง เปนตน 

2. บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) การบอกวัตถุประสงคของบทเรียน
คอมพิวเตอรนั้น จะทําใหผูเรียนไดทราบประเด็นสําคัญของเนื้อหา และเปนการบอกเคาโครงเนื้อหา 
ซึ่งจะเปนการชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวคิด ในรายละเอียดหรือสวนยอยของเนื้อหาให
สอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหาสวนใหญได อันจะสงผลใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึนและทํา
ใหผูเรียนสามารถจําและเขาใจเนื้อหาไดดีกวา 
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3. ทบทวนความรูเดิม (Activate Knowledge) กอนท่ีจะใหความรูใหมแกผูเรียนซึ่ง
ผูเรียนอาจจะไมมีพื้นฐานมากอน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูออกแบบโปรแกรมควรจะตองหาวิธีการ
ประเมินความรูเดิมในสวนท่ีจําเปนท่ีจะรับความรูใหม ท้ังนี้นอกจากเพื่อเตรียมผูเรียนใหพรอมท่ีจะรับ
ความรูใหม สําหรับผูท่ีมีพื้นฐานมาแลว ยังเปนการทบทวนหรือใหผูเรียนไดยอนไปคิดในส่ิงท่ีเรียนรูมา
กอนเพื่อชวยในการเรียนรู 
ส่ิงใหม 

4. การเสนอเนื้อหาใหม (Present Information) การเสนอภาพท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหา
ประกอบคําพูด 

ท่ีส้ันงาย และไดใจความ เปนส่ิงสําคัญของการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร การใชภาพประกอบ 

จะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้น และความคงทนในการจําจะดีกวาการอานเพียงอยางเดียว ภาพ
ชวยอธิบายส่ิงท่ีเปนนามธรรมใหงายตอการเรียนรู 

5. ช้ีแนวทางการเรียนรู (Guide Leaning) หากมีการจัดระบบการนําเสนอเนื้อหาท่ีดี
และสัมพันธกับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความจดจําไดดีการ
เรียนรูที่มีความหมายจะเกิดขึ้นไดจากการท่ีผูเรียนวิเคราะห และตีความในเนื้อหาใหมบนพื้นฐานของ
ความรูเดิม และประสบการณเดิมรวมกันเปนความรูใหม ผูออกแบบบทเรียนจึงควรพยายามหา
เทคนิคในการท่ีจะกระตุนใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการศึกษาหาความรูใหม 

6. กระตุนการตอบสนอง (Elicit Response) คอมพิวเตอรเปนส่ือการสอนท่ีผูเรียน
สามารถมีปฏิสัมพันธได โดยอาจจะเปนกิจกรรมในหลายๆ ลักษณะ ซึ่งจะทําใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อ
หนาย และมีสวนรวมโดยไดใชความคิด ทําใหผลการเรียนของผูเรียนดีขึ้น 

7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) เมื่อผูเรียนทําถูก แลวไดรับขอมูลยอนกลับ 

จะทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใหอยากเรียนตอไป รูสึกภาคภูมิใจในความสําเร็จ แตถาหากผูเรียนทําผิด
ก็จะเปนการแกไขใหถูกตอง ไมใหความรูผิดๆ นั้นฝงใจไป สําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะมี
การให Feedback เพื่อบอกวา ขณะนั้นผูเรียนอยูตรงไหน หางจากเปาหมายเทาใดดวย 

8. ทดสอบความรู (Assess Performance) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีจัดเปน
บทเรียนโปรแกรมจะมีการทดสอบความรูใหม ซึ่งอาจจะเปนการทดสอบระหวางบทเรียนหรือการ
ทดสอบในชวงทายของบทเรียน ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบตนเองเปนการทดสอบ
เพื่อเก็บคะแนน หรือจะเปนการทดสอบเพื่อวัดวาผูเรียนผานเกณฑขั้นตํ่าสุด เพื่อท่ีจะศึกษาบทเรียน
ตอไปหรือยัง การทดสอบนี้นอกจากจะเปนการประเมินการเรียนแลว ยังมีผลในการจําระยะยาวของ
ผูเรียนดวย 
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9. การจําและการนําไปใช (Promote Retention and Transfer) ในการเรียนการสอน
ขั้นตอนนี้จะเปนกิจกรรมสรุปประเด็นสําคัญ  รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส
ทบทวนหรือซักถามปญหากอนจบบทเรียน 

ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น สรุปไดวา ควรคํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคัญ ตองเปนส่ือท่ีสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดดี บอกวัตถุประสงคของการเรียนไดชัดเจน 
สามารถทบทวนความรูเดิมได มีการใหขอมูลยอนกลับ และสามารถทดสอบความรูของนักเรียนได 

 
2.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 70 – 71) ไดเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน ไวดังนี้ 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

ขั้นนี้จะเริ่มต้ังแตการทักทายผูอื่น บอกวิธีการเรียนและบอกจุดประสงคของการเรียน
เพื่อท่ีจะใหผูเรียนไดทราบวาเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แลวเขาจะสามารถทําอะไรไดบาง  คอมพิวเตอร
ชวยสอนสามารถเสนอวิธีการในรูปแบบท่ีนาสนใจได ไมวาจะเปนลักษณะภาพเคล่ือนไหว เสียงหรือ
ผสมผสานหลาย ๆ อยางเขาดวยกัน เพื่อเราความสนใจของผูเรียน ใหมุงความสนใจเขาสูบทเรียน 

บางโปรแกรมอาจจะมีแบบทดสอบวัดความพรอมของผูเรียนกอน  หรือมีรายการ (Menu)เพื่อให
ผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจ และผูเรียนสามารถจัดลําดับการเรียนกอนหลังไดดวยตนเอง 

2. ขั้นการเสนอเนื้อหา 
เมื่อผูเรียนเลือกเรียนในเรื่องใดแลว คอมพิวเตอรชวยสอนก็จะเสนอเนื้อหานั้นออกมา

เปนกรอบ ๆ (Frame) ในรูปแบบท่ีเปน ตัวอักษร ภาพ เสียง กราฟก และภาพเคล่ือนไหว เพื่อเรา
ความสนใจในการเรียน และสรางความเขาใจในความคิดรวบยอดตางๆ แตละกรอบ หรือเสนอเนื้อหา
เรียงลําดับไปทีละอยางทีละประเด็น โดยเริ่มจากงายไปหายาก ผูเรียนจะควบคุมความเร็วในการเรียน
ดวยตนเอง เพื่อท่ีจะใหไดเรียนรูไดมากท่ีสุด ตามความสามารถ และมีการช้ีแนะหรือการจัดเนื้อหา
สําหรับการชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนท่ีดีขึ้น 

3. ขั้นคําถามและคําตอบ 

หลังจากเสนอเนื้อหาของบทเรียนไปแลว เพื่อท่ีจะวัดวาผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เนื้อหาท่ีเรียนผานมาแลวเพียงใด ก็จะมีการทบทวนโดยการใหทําแบบฝกหัด และชวยเพิ่มพูนความรู 
ความชํานาญ เชน ใหทําแบบฝกหัดชนิดคําถาม แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู แบบเติมคํา 
เปนตน ซึ่งคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเสนอแบบฝกหัดแกผูเรียนไดนาสนใจมากกวาแบบทดสอบ
ธรรมดาและผูเรียนตอบคําถามของผูเรียนไดดวยถาผูเรียนไมสามารถตอบคําถามไดในเวลาท่ีกําหนด
ไว คอมพิวเตอรชวยสอนก็เสนอความชวยเหลือได 
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4. ขั้นการตรวจคําตอบ 

เมื่อระบบคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับคําตอบจากผูเรียนแลว คอมพิวเตอรชวยสอนก็จะ
ตรวจคําตอบและแจงผลใหผูเรียนไดทราบ การแจงผลอาจแจงเปนแบบขอความ กราฟกหรือเสียง ถา
ผูเรียนตอบถูกก็จะไดรับการเสริมแรง (Reinforcement) เชน การใหคําชมเชย เสียงเพลงหรือให
ภาพกราฟกสวย ๆ และถาผูเรียนตอบผิด คอมพิวเตอรชวยสอนก็จะบอกใบใหหรือการซอมเสริม
เนื้อหาแลวให คําถามนั้นใหม เมื่อตอบไดถูกตอง จึงกาวไปสูหัวเรื่องใหมตอไป ซึ่งจะหมุนเวียนเปน
วงจรอยูจนกวาจะหมดบทเรียนในหนวยนั้น ๆ 

5. ขั้นการปดบทเรียน 

เมื่อผูเรียนเรียนจนจบบทเรียนแลว คอมพิวเตอรชวยสอนจะทําการประเมินผลผูเรียน
โดยการทําแบบทดสอบ ซึ่งจุดเดนของคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สามารถสุมขอสอบออกมาจากคลัง
ขอสอบท่ีไดสรางไวและเสนอใหผูเรียนแตละคนโดยไม เหมือนกัน จึงทําใหผูเรียนไมสามารถจดจํา
คําตอบจากการท่ีทําในครั้งแรก ๆ นั้นได หรือแบบไมรูคําตอบนั้นมากอนเอามาใชประโยชน เมื่อทํา
แบบทดสอบนั้นเสร็จแลว ผูเรียนจะไดรับทราบคะแนนการทําแบบทดสอบของตนเองวาผานตาม
เกณฑท่ีไดกําหนดไวตั้งแตแรกอีกท้ังคอมพิวเตอรชวยสอนจะบอกเวลาท่ีใชในการเรียนในหนวยนั้น ๆ 

ไดดวย  
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

ท่ีมา : บุญเกื้อ ควรหาเวช. 2543 : 70 – 71. 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

ข้ันการเสนอเน้ือหา 

ข้ันคําถามและคําตอบ 

ข้ันการตรวจคําตอบ 

ข้ันการปดบทเรียน 
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 ในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น จะเรียนไปตามข้ันตอน โดยการ
นําเขาสูบทเรียน การนําเสนอเนื้อหาใหม  การถาม -ตอบ การตรวจคําตอบ และปดบทเรียน  ซึ่ง
นักเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองมีครูคอยแนะนํา เพราะในบทเรียนจะบอก
ขัน้ตอนและวิธีการเรียนใหตลอดการเรียนในเรื่องนั้นๆ 

 

2.7 ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียนได

ดีโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการเรียนรูเพื่อตอบสนองตอการเรียนรูเปนรายบุคคล  ขอดีท่ีสําคัญของ
คอมพิวเตอรชวยสอน แบงไดเปนขอดีสําหรับผูเรียน และขอดีสําหรับผูสอน (สุพัฒน วัฒนะพิบูลย, 
2541 : 115) ดังนี้ 

1. ขอดีสําหรับผูเรียน 

1.1 ผูเรียนสามารถไดเอกภาพตามอัตราความกาวหนาของตนเอง 
1.2 มีการใหผลยอนกลับทันทีดวยภาพ เสียง สีสันท่ีสวยงาม ทําใหผูเรียนสนุกสนาน 

ต่ืนเตนไมเกิดความเบื่อหนายกับบทเรียน 

1.3 ชวยใหผูเรียน เรียนไดรวดเร็วกวาเรียนตามปกติ 

1.4 สามารถประเมินผลการเรียนรูไดทันทวงที 

1.5 ฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล 

1.6 ปลูกฝงนิสัยความรับผิดชอบใหผูเรียน เนื่องจากเปนการศึกษารายบุคคลผูเรียน 

ตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 
1.7 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางเต็มท่ี 

1.8 ผูเรียนเลือกบทเรียนไดหลายแบบ ไมทําใหเกิดความเบ่ือหนาย 

1.9 สรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน เพราะเปนส่ิงแปลกใหม 
2. ขอดีสําหรับผูสอน 

2.1 ผูสอนมีเวลาในการดูแลเอาใจใส การเรียนของผูเรียนเพิ่มข้ึน 

2.2 ผูสอนมีเวลาในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถและ 

ประสิทธิภาพในการสอนของตนเองใหดีขึ้น 

2.3 ชวยลดเวลาในการสอนบทเรียนหนึ่ง ๆ เพราะผลจากการวิจัยสวนใหญ พบวา  
บทเรียนท่ีมีลักษณะเปนแบบโปรแกรม สามารถสอนเนื้อหาไดมากกวาการสอนแบบอื่น ๆโดยใชเวลา
นอยกวา ผูสอนจึงสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาและแบบฝกหัดไดอยางเต็มท่ี ตามความเหมาะสมและความ
ตองการของผูเรียน หรือตามท่ีผูสอนเห็นสมควร 

2.4 เปนเครื่องมือสําหรับผูสอนในการสาธิตเรื่องยาก และซับซอน ใหเขาใจงายดวย 
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การใชภาพ แสง สี เสียง และภาพเคล่ือนไหวตาง ๆ ในบทเรียน 

2.5 ผูสอนสามารถปรับปรุงแกไขบทเรียนไดโดยงายสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาและ 

รายละเอียดของบทเรียนตามท่ีตองการ 
2.6 ชวยในเรื่องของการบันทึกคําตอบคําถามและการประเมินของผูเรียนผูสอน 

สามารถควบคุมคุณภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนได 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนับวามีขอดีหลายประการท้ังตอผูเรียนและครูผูสอน  ซึ่ง

นาจะเปนทางเลือกท่ีดีอีกทางหนึ่ง สําหรับการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ในการนําส่ือการเรียน
การสอนมาใชพัฒนาการเรียนของผูเรียน 

 

2.8 ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีขอจํากัด  มนตชัย เทียนทอง (2545 : 6 - 8) ไดรวบรวม
ขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ไวดังนี้ 

1. เสียคาใชจายสูง 
2. ตองจัดเตรียมผูเช่ียวชาญหลายดานรวมระดมความคิด เพื่อออกแบบและพัฒนาท้ัง

ดานหลักสูตรและดานการเรียนการสอน ดานส่ือการสอน ดานการวัดและประเมินผล 
3. ใชระยะเวลายาวนานในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
4. ยากในการออกแบบบทเรียนใหไดคุณภาพดี เพราะกลุมเปาหมาย มีความแตกตางกัน

ทุก ๆ กลุม 

5. ไมสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลันในระหวาง
กระบวนการเรียนรูไดบางครั้ง 

6. ผูเรียนไดรับการตอบสนองในรูปแบบท่ีแนนอนตามการจัดการของโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จึงไมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนขณะท่ีเรียนได 

7.  ปญหาทางดานเทคนิค  เนื่องจากนําเสนอผานจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร  ซึ่ง 
ประกอบดวยอุปกรณท่ีเกี่ยวของหลายอยาง  การใชงานจึงอาจเกิดปญหาข้ึนได   

8. การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมากเกินไป จะเปนการลดความสัมพันธของ
เพื่อนรวมช้ันและปฏิกิริยาท่ีมีตอกันในทางสังคมจะลดนอยลงไป อาจสงผลใหเห็นความสําคัญของ
ผูสอนนอยลงไปไดเชนกัน 

9. ผูเรียนระดับผูใหญอาจจะไมชอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีโปรแกรมการเรียน
เปนขั้นตอน   ทําใหเกิดอุปสรรคในการเรียนรูไดมากกวาผูเรียนระดับเด็ก 

จากคุณลักษณะ ประเภท ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ แสดง
ใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความ
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ตองการของตนเอง  สามารถสอนเนื้อหาใหแกนักเรียนไดท้ังทางตรง และทางออม ท้ังยังสามารถ
โตตอบและใหผลปอนกลับแกผูเรียนไดทันที ทําใหนักเรียนสามารถรับรูผลของการเรียนของตัวเองได
ทันที  
 

3. แผนผังความคิด 

 
3.1 ความหมายของแผนผังความคิด 

แผนผังความคิดหรือแผนท่ีความคิดนั้น ไดมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดให
ความหมายไวหลายทาน ดังนี้ 

Buzan (1997 : 106-107) เปนชาวอังกฤษไดคิดคนทฤษฎีการทํางานรวมกันของสมอง
เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มท่ี สมองของคนแบงเปน 2 ซีก แตละซีกทําหนาท่ีแตกตางกัน 

โดยไดพัฒนาแผนผังความคิดขึ้นโดยบูรณาการการทํางานของสมองท้ังสองซีก  คือดานซายจะทํา
หนาท่ีวิเคราะหคํา สัญลักษณ ตรรกวิทยา สมองดานขวาจะทําหนาท่ีในการสังเคราะหรูปแบบ สี 

รูปราง แผนผังความคิดไมไดใชเพียงแตเฉพาะคําส้ันๆ เทานั้น แตยังใชสัญลักษณของภาษาตางๆ ดวย
การจัดระบบขอมูลเช่ือมโยงกับกระบวนการเรียนรู 

สมศักดิ ์สินธุระเวชญ (2544 : 125) ไดกลาวถึงแผนผังความคิดวา เปนการนําทฤษฎีทาง
สมองไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี แผนผังความคิดเปนการทํางานรวมกันของสมองดานซายและ
ดานขวา สมองดานซายจะทําหนาท่ีในการวิเคราะห คํา สัญลักษณ ตรรกวิทยา สมองดานขวาจะทํา
หนาท่ีในการสังเคราะห รูปแบบ สี รูปราง  

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2544 : 79) ใหความหมายของแผนผังความคิดหรือแผน
ท่ีความคิดไววา เปนการนําทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสมองไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือการเขียนแผนผัง
ความคิดนั้น เกิดจากการใชทักษะท้ังหมดของสมองหรือเปนการทํางานรวมกันของสมองท้ัง 2 ซีก คือ
สมองซีกซายและซีกขวา ซึ่งสมองซีกซายทําหนาท่ีวิเคราะหคํา ภาษา สัญลักษณความเปนเหตุเปนผล 

ตรรกวิทยา สวนสมองซีกขวาทําหนาท่ีคิดสรางสรรค สังเคราะห และจินตนาการ ความงาม ศิลปะ 
ทิศนา แขมมณี (2545 : 387) ไดกลาววาแผนผังความคิดเปนแผนผังท่ีแสดง

ความสัมพันธของสาระหรือความคิดตาง ๆ ใหเห็นเปนโครงสรางในภาพรวมโดยใช เสน คํา ระยะหาง
จากจุดศูนยกลาง สีเครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต 

วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545 : 178-185) ใหความหมายของแผนผังความคิดไววา 
แผนผังความคิด (Mind Mapping) เปนการนําทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสมองไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดการ
เขียนแผนผังความคิด นั้นเกิดจากการใชทักษะท้ังหมดของสมอง หรือเปนการทํางานรวมกันของสมอง
ท้ัง 2 ซีก คือ สมองซีกซายและซีกขวา ซึ่งสมองซีกซายจะทําหนาท่ีในการวิเคราะหคํา ภาษา 
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สัญลักษณ ระบบ ลําดับ ความเปนเหตุเปนผล ตรรกวิทยา สวนสมองซีกขวาจะทําหนาท่ีสังเคราะห 
คิดสรางสรรค จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะโดยมีแถบเสนประสาทคอรปสโลซั่มเปนเสมือน
สะพานเช่ือม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 53) กลาววา การใชผังความคิด
หรือแผนภาพความคิด จะชวยในการสรุปความหรือยอความ โดยเขียนคําสําคัญหรือขอความแสดงส่ิง
ท่ีเขาใจไวเปนแผนภาพ เพื่อนํามาเรียบเรียงใหครบ ครอบคลุมความรูไวทั้งหมด 

ธัญญา ผลอนันต (2551 : 4) กลาววา แผนท่ีความคิด เปนวิธีการเขียนงาย ๆ ในการจด
บันทึกท่ีไมนาเบ่ือโดยนําขอมูลท่ีเขาสูสมองมาจัดเรียงลําดับความคิด ดวยคํา สี เสน และภาพท่ีชวยให
จําไดดี ชวยใหใชเวลาอยางคุมคา สามารถนําไปใชในการวางแผนการทํางาน 

จากความหมายของแผนผังความคิดขางตน จึงสรุปไดวา แผนผังความคิด หมายถึง การ
จัดกลุมความคิดรวบยอดชวยใหเห็นภาพของความคิดท่ีหลากหลายมุมมอง เห็นความสัมพันธของ
ความคิด ระหวางความคิดหลักและความคิดรอง โดยการนําเสนอเปนภาพ เปนผังหรือเปนตาราง
เปรียบเทียบก็ได การเขียนแผนผังความคิด สามารถจะแตกสาขาออกไปเร่ือยๆ ทําใหสมองท้ังซีกซาย 
ซีกขวามีความสัมพันธกันและเกิดการพัฒนารวมกัน ซึ่งทําใหเกิดความคิดท่ีหลากหลายและมี
จินตนาการท่ีกวางไกล 

 

3.2 หลักในการสรางแผนผังความคิด 

ในการสรางแผนผังความคิดนั้น ไดมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดบอกถึงหลักในการ
สรางไวหลายทาน ดังนี้ 

 Buzan (อางใน สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2544: 81)ยังไดกลาวถึงวิธีการสราง
แผนผังความคิดไว ดังนี้ 

1. หากระดาษเปลาท่ีไมมีเสนขนาด A4 แลววางกระดาษตามแนวนอน 

2. เริ่มวาดภาพศูนยกลางหรือเขียนคําเปนหัวขอใหญใจความของเรื่องตรงกลาง
หนากระดาษ 

3. คิดหัวขอสําคัญของเรื่องแตกออกจากภาพศูนยกลางใหเขียนดวยตัวหนา เขียนบนเสน
ท่ียาวเทาตัวหนังสือ 

4. เติมกิ่งกานสาขาของหัวขอสําคัญดวยจินตนาการ 
5. เริ่มแตกแขนงมายังระดับความคิดท่ีสอง คําหรือภาพจะแตกแขนงมาจากสาขาใหญซึ่ง

เสนตองตอกันและบางลงไป คําเขียนตัวเล็กลงได 
6. แตกแขนงขอมูลไปยังระดับท่ีสาม ส่ีตามความคิดท่ีไหลออกมา โดยใชรูปใหมากท่ีสุด 
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7. เพิ่มความลึกเขาไปในผังความคิดเพื่อความโดดเดนของเร่ืองสําคัญ  โดยตีกรอบใส
กลองรอบๆ คํา ภาพ 

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2544 : 81-82) ไดกลาวถึงหลักในการสรางแผนผัง
ความคิดไว ดังนี้ 

1. เริ่มดวยภาพสีตรงกึ่งกลางหนากระดาษ ภาพ ๆ เดียวมีคากวาคําพันคํา ซ้ํายังชวยให
เกิดความคิดสรางสรรคและเพิ่มความจํามากข้ึนดวย 

2.  ใชภาพใหมากท่ีสุด ในผังมโนทัศน สวนใดท่ีใชภาพไดใหใชกอนคําสําคัญ(Key Word) 

หรือรหัส เปนการชวยการทํางานของสมอง ดึงดูดสายตาและชวยจํา 
3. ควรเขียนคําสําคัญดวยตัวบรรจงตัวใหญ ๆ ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญเพื่อ

ท่ีวายอนกลับมาอานใหมจะใหภาพท่ีชัดเจน สะดุดตา อานงาย และสงผลกระทบตอความคิดมากกวา
การใชเวลาเพ่ิมอีกเล็กนอยในการเขียนตัวใหใหญ อานงายชัดเจน จะชวยใหเราสามารถประหยัดเวลา
ได เมื่อยอนกลับมาอานใหมอีก 

4. เขียนคําสําคัญเหนือเสนและแตละเสนตองเช่ือมตอกับเสนอื่น ๆ เพื่อใหผังมโนทัศนมี
โครงสรางพื้นฐานรองรับ 

5. คําสําคัญ ควรจะมีลักษณะเปน “หนวย” โดยคําสําคัญ 1 คําตอเสน 1 เสน หรือคําละ
เสน เพราะจะชวยใหแตละคําเช่ือมโยงกับคําอื่น ๆ ไดอยางอิสระเปดทางให Mind Map คลองตัวและ
ยืดหยุนมากขึ้น 

6. ระบายสีใหท่ัวผังมโนทัศน เพราะสีจะชวยยกระดับความจํา เพลินตา กระตุนสมองซีก
ขวา 

7. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ ควรปลอยใหความคิดมีอิสระมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได  

วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545 : 77-78) กลาวถึงวิธีการเขียนแผนผังความคิด (Mind 

Mapping) ไวดังนี้ 
1. เตรียมกระดาษเปลาท่ีไมมีเสนบรรทัด และวางกระดาษภาพแนวนอน 

2. วาดภาพสีหรือเขียนคําหรือขอความท่ีส่ือหรือแสดงถึงเร่ืองท่ีทํา Mind Mapping 

กลางหนากระดาษ โดยใชสีอยางนอย 3 สี และตองไมตีกรอบดวยรูปเรขาคณิต 

3. คิดถึงหัวเรื่องสําคัญท่ีเปนสวนประกอบของเร่ืองท่ีทํา Mind Mappingโดยใหเขียน
เปนคําท่ีมีลักษณะเปนหนวย หรือเปนคําสําคัญ (Key Word) ส้ัน ๆ ท่ีมีความหมายบนเสนซึ่งแตละ
เสนจะตองแตกออกจากศูนยกลางไมควรเกิน 8 กิ่ง 

4. แตกความคิดของหัวเรื่องสําคัญและหัวเรื่องในขอ 3 ออกเปนกิ่งหลาย ๆ กิ่ง โดยเขียน
คําหรือวลีบนเสนท่ีแตกออกไป ลักษณะของกิ่งควรเอนไมเกิน 60 องศา 
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5. แตกความคิดรองลงไปท่ีเปนสวนประกอบของแตละกิ่งในขอ 4 โดยเขียนคําหรือวลี
เสนท่ีแตกออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปไดเรื่อย ๆ ตามท่ีความคิดจะไหลออกมา 

6. การเขียนคํา ควรเขียนดวยคําท่ีเปนคําสําคัญ หรือคําหลัก หรือเปนวลีท่ีมีความหมาย
ชัดเจน 

7. คํา วลี สัญลักษณ หรือรูปภาพใดท่ีตองการเนน อาจใชวิธีการทําใหเดนเชน การลอม
กรอบ หรือใสกลอง เปนตน 

8. ตกแตง Mind Mapping ใหมีสีสันสวยงาม สดใส นาสนใจ 
จากการศึกษาหลักในการสรางแผนผังความคิดนั้น ผูสรางตองมีความเขาใจในเนื้อหา

อยางชัดเจนโดยเขียนหัวขอหลักไวตรงกลาง แลวคอยเขียนหัวขอรองออกไปรอบๆ โดยเช่ือมเนื้อหา
ตางๆใหเหมาะสมและเนนสีสันท่ีสวยงามเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

 
3.3 ลําดับขั้นตอนในการทําแผนผังความคิด 

ในการทําแผนผังความคิดนั้น มีขั้นตอนหลายข้ันตอนดวยกัน ทัศนีย ศุภเมธี (2542 : 

150 – 15) สรุปลําดับข้ันตอนในการทําแผนผังความคิด ไวดังนี้ 
1. กําหนดคําถามใหผูเรียนคิด 

2. ใหผูเรียนระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อหาส่ิงท่ีผูเรียนคิดถึงการระดมพลังสมอง 
จะเปนการนําความรูท่ีมีอยูแลวออกมาใช  ทําใหผูเรียนมีความเปนอิสระในทางความคิดสามารถเขียน
หัวขอเรื่อง ปญหาหรือประเด็นท่ีมอบหมายวาถูกหรือผิดประเด็นหรือไม  ใชไดท้ังงานเด่ียวและงาน
กลุม ไมมีการวิพากษวิจารณในระหวางท่ีมีการคิดสรางสรรค จุดประสงคของการระดมสมองเพ่ือ
นําไปสูการท่ีสามารถแกปญหาไดโดยแบงออกเปน 4 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที ่1 ตัดการวิจารณออกไป ชวยทําใหเกิดการรับรู โดยมีสถานการณท่ีสรางสรรค 
ซึ่งจําเปนตอการเกิดจินตนาการ 

ขั้นที ่2 ใหอิสระ ยิ่งมีความคิดท่ีกวางไกลมากเทาใดก็ยิ่งดี เพราะเปนไปไดท่ีวา 
ความคิดท่ีดูจะไรสาระ อาจจะนําไปสูบางส่ิงท่ีมีจินตนาการได 

ขั้นที ่3 ตองการประมาณ ขั้นนี้จะสะทอนใหเห็นจุดมุงหมายของการระดมพลังสมอง  
ยิ่งมากความคิดก็ยิ่งมีโอกาสท่ีจะพบความคิดดี ๆ ไดมากข้ึน 

ขั้นที ่4 การผสมผสานและปรับปรุงความคิด นั่นคือ การขยายความคิดใหกวาง 
ออกไป ในระหวางการอภิปราย จะชวยใหพิจารณาความคิดของตนเอง และของเพื่อนตามลําดับ 

3. เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลาง แลวแตกสาขาออกมาเปนความคิดรวบยอด
ยอย ตามลักษณะของความคิด 
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4. ลากเช่ือมโยงในแตละความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดท่ีสําคัญจะอยูใกลศูนยกลาง
มากกวา ความคิดรวบยอดท่ีสําคัญนอยลงไปจะอยูหางจุดศูนยกลางออกไปเร่ือย ๆ 

5. เลือกเสนเช่ือมโยงใหเหมาะสม แตละเสนตองเช่ือมตอกับเสนอื่น ๆ 

6. คําตาง ๆ ควรมีลักษณะเปนหนวย เชน หนึ่งคําตอหนึ่งเสน จะชวยใหแตละคํา
สามารถเช่ือมโยงกับคําอื่น ๆ ไดงายข้ึน 

7. ใชสี ชวยในการจดจําและจุดประกายความคิดสรางสรรค 
8. ใชลูกศร ชวยแสดงใหเห็นวาแนวความคิดตาง ๆ ความเช่ือมโยงกันอยางไร 
9. ใชเครื่องหมาย แสดงความเช่ือมโยงหรือมิติอื่น ๆ 

10. ใชรูปทรงเรขาคณิต แสดงขอบเขตของคําท่ีมีลักษณะของคําใกลเคียงกัน 

11. ใชภาพ 3 มิติ เพื่อใหโดดเดน 

สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2544 : 126 - 128) ก็ไดเสนอลําดับข้ันตอนในการทําแผนผัง
ความคิด ไวดวยเชนกัน ดังนี้ 

1. กําหนดคําถามใหผูเรียนคิด เชน เมื่อผูสอนพูดถึงทุเรียน ผูเรียนคิดถึงอะไรบาง 
2. ใหผูเรียนระดมพลังสมอง เพื่อหาส่ิงท่ีผูเรียนคิดถึงเกี่ยวกับ ทุเรียน 

3. เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลาง แลวแตกสาขาออกมาเปนความคิดรวบยอด
ยอยตามลักษณะของความคิด 

4. ลากเสนเช่ือมโยงในแตละความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดท่ีสําคัญจะอยูใกลจุด
ศูนยกลางมากกวา ความคิดรวบยอดท่ีสําคัญนอยลงไปจะอยูหางจุดศูนยกลางออกไปเร่ือยๆ 

5. ลากเสนเช่ือมโยงใหเหมาะสม แตละเสนตองเช่ือมตอกับเสนอื่นๆ 

6. คําตางๆ ควรมีลักษณะเปนหนวย เชน หนึ่งคําตอหนึ่งเสน จะชวยใหแตละคําสามารถ
เช่ือมโยงกับคําอื่นๆ ไดงายข้ึน 

7. ใชสี สีชวยใหการจดจํา และจุดประกายความคิดสรางสรรค 
8. ใชลูกศร ชวยแสดงใหเห็นวา แนวคิดตางๆ มีความเช่ือมโยงกันอยางไร 
9. ใชเครื่องหมาย แสดงการเช่ือมโยงหรือมิติอื่นๆ 

10. ใชรูปทรงเรขาคณิต แสดงขอบเขตของคํา ท่ีมีลักษณะของคําใกลเคียงกัน 

11. ใชรูปภาพสามมิติ เพื่อใหโดดเดน 

จากการศึกษาจากนักการศึกษาหลายทาน พบวา ลําดับข้ันตอนในการทําแผนผัง
ความคิดมีอยูหลายข้ันตอนดวยกัน โดยเร่ิมแรกตองกําหนดคําถามใหนักเรียนไดรูจักคิด ชวยกันระดม
พลังสมองออกมา เขียนหัวขอท่ีเปนความคิดรวบยอดไวตรงกลาง แลวจึงคอยแตกความคิดยอย
ออกมา ความคิดรวบยอดท่ีสําคัญนอยลงไปจะอยูหางจุดศูนยกลางออกไปเรื่อย ๆ จากนั้นจึงลากเสน
เพื่อเช่ือมโยงความคิดเหลานั้น แลวตกแตงดวยรูปภาพ หรือสีสันใหสวยงาม 
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3.4 รูปแบบของแผนผังความคิด 

รูปแบบของแผนผังความคิด ไดมีผูนําเสนอไวมากมาย หลากหลายรูปแบบ การนํา
แผนผังความคิดแตละรูปแบบมาใชนั้น ก็ขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหา ขอมูล องคประกอบตางๆ ของ
ขอมูล ท่ีมีความเหมาะสมกับโครงสรางของแผนผังความคิด ตลอดจนความตองการของผูใชในการ
นําเสนอขอมูล ซึ่งสุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 176 – 192) ไดนําเสนอรูปแบบไว
หลากหลาย ดังนี้ 

1. ผังมโนทัศนหรือผังมโนภาพ (Concept Map) 

2. แผนผังความคิด (Mind Mapping) 

3. แผนผังใยแมงมุม (Web Diagram หรือ Spider Map) 

4. แผนภูมิโครงสรางตนไม (Tree Structure) 

5. แผนภูมิเวนน (Venn Diagram) 

6. แผนภูมิข้ันบันได (Descending Ladder หรือ Time Ladder Map) 

7. แผนภาพวงจร แผนภูมิแบบวัฏจักร (Cycle Graph) 

8. แผนผังการดําเนินงาน (Flowchart Diagram) 

9. แผนภาพหรือแผนรูปแสดงความสัมพันธ (Matrix Diagram) 

10. แผนภูมิ หรือแผนผังกางปลา (Fishbone Map) 

11. แผนภาพแสดงความสัมพันธของเหตุการณตาง ๆ (Interval Graph or TimeLine) 

12. แผนภาพแสดงลําดับเหตุการณ (Order Graph or Event Chain) 

13. แผนผังแสดงความสัมพันธแบบจําแนกประเภท (Classification Map) 

วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545 : 79-82) อธิบายการสรางแผนผังความคิดไววา การสราง
ผังความคิด เปนการจัดกลุมความคิดรวบยอดเพื่อใหเห็นความสัมพันธของความคิดระหวางความคิด
หลักและความคิดรองลงไป โดยนําเสนอเปนภาพหรือเปนผัง สามารถนําเสนอไดหลายลักษณะ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
ภาพท่ี 2 แผนผังแบบกิ่งไม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 
 

 

1. แผนผังแบบก่ิงไม (Branching Map) นําเสนอโดยการเขียนความคิดรวบยอดหลักไว
ขางบนหรือตรงกลาง แลวลากเสนใหเช่ือมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ท่ีสําคัญรองลงไปตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แผนผังความคิดแบบวงจร 
2. แผนผังวงจร (Circle Map) นําเสนอโดยการเขียนเปนแผนผังเพื่อเสนอความสัมพันธ

เปนขั้นตอนตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันเรียงลําดับเปนวงกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนผังความคิดแบบใยแมงมุม 

3. แผนผังใยแมงมุม (Spider Map) นําเสนอโดยความคิดรวบยอดหลักท่ีสําคัญไวตรง
กึ่งกลางหนากระดาษ แลวเขียนคําอธิบายหรือบอกลักษณะของความคิดรองลงไปไวในลักษณะของใย
แมงมุม 
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ภาพท่ี 5 แผนผังความคิดแบบกางปลา 
4. แผนผังกางปลา (Fishbone Map) นําเสนอโดยเขียนประเด็นหรือเรื่องหลักแลวเสนอ

สาเหตุและผลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แผนผังความคิดแบบตารางเปรียบเทียบ 

5. แผนผังตารางเปรียบเทียบ (Compare Table Map) เสนอโดยการเขียนเปนตาราง
เพื่อเปรียบเทียบสองส่ิงหรือสองเร่ืองในประเด็นท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แผนผังความคิดรูปวงกลมทับเหล่ือมกัน 

ลักษณะ 
ท่ีตางกัน ลักษณะ 

ท่ีตางกัน 

ลักษณะท่ีเหมือนกัน 
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6. แผนผังรูปวงกลมทับเหล่ือมกัน (Overlapping Circles Map) เสนอการเปรียบเทียบ
สองส่ิงหรือสองเร่ืองท่ีมีลักษณะเหมือนกันและตางกัน 

รูปแบบของแผนผังความคิดมีอยูหลายรูปแบบดวยกันท้ังนี้ขึ้นอยูกับเนื้อหา ขอมูล และ
ความตองการในการนําเสนอ วาตองการใหเปนรูปแบบใดจึงจะส่ือออกมาใหผูท่ีพบเห็นเขาใจใน
เนื้อหาไดดีท่ีสุด ซึ่งมีหลายรูปแบบดวยกัน เชน  ผังมโนทัศนหรือ แผนผังความคิด แผนผังใยแมงมุม 

แผนภูมิโครงสรางตนไม แผนภูมิเวนน แผนภูมิข้ันบันได แผนผังวงจร แผนภูมิแบบวัฏจักร แผนผังการ
ดําเนินงาน แผนภาพหรือแผนรูปแสดงความสัมพันธ แผนภูมิ แผนผังกางปลา แผนภาพแสดง
ความสัมพันธของเหตุการณตาง ๆ แผนภาพแสดงลําดับเหตุการณ แผนผังแสดงความสัมพันธแบบ
จําแนกประเภท แผนผังแบบกิ่งไม แผนผังแบบวงจร แผนผังตารางเปรียบเทียบ และแผนผังรูปวงกลม
ทับเหล่ือมกัน เปนตน 

 
3.5 ขอเสนอแนะในการใชแผนผังความคิด 

การเขียนผังความคิด มีขอท่ีควรคํานึงถึง ซึ่ง สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2544 : 86-

87) ไดใหขอเสนอแนะไว ดังนี้ 
1. สรางภาพศูนยกลาง ทําภาพใหนาสนใจ โดยภาพควรมีสีไมนอยกวา 3 สี ขนาดภาพ

ไมใหญจนเกินไป ขนาดพอเหมาะประมาณ 2 ตารางนิ้ว ภาพไมจําเปนตองมีภาพเดียว อาจมีหลาย ๆ
ภาพหรือหลาย ๆ ส่ิงเก่ียวของกับเรื่องนั้น และถาเปนภาพที่มีลักษณะเคล่ือนไหวจะดี ไมควรใสกรอบ
ภาพศูนยกลาง เพราะกรอบอาจจะเปนการสกัดกั้นการไหลของความคิด 

2. การหาคําสําคัญ (Key Word) คําสําคัญควรมีลักษณะดังนี้คือ ควรเปนคําเดียว วลี
หรือขอความส้ัน ๆ ควรเปนคําท่ีส่ือความหมายไดดี แสดงถึงจุดเนน กระตุนความสนใจ งายแกการจํา 

3. การหาความคิดรองหรือการแตกก่ิง ควรทําดังนี้คือ เปนคําสําคัญท่ีรองลงไป หรือเปน
สวนประกอบท่ีเกี่ยวของกับคําสําคัญ เพื่อเปนการลงรายละเอียดควรเขียนบนเสนท่ีตอออกไปแตละ
เสนจะเรียวลงไปเรื่อย ๆ ถาตองการเนนอาจทําใหเดน เชน การลอมกรอบ ใสกลอง หรือขีดเสนใตคํา 
ภาพ  เสนบนสาขาเดียวกันควรใชสีเดียวกัน การแตกก่ิง ไมควรใหเอียงไปขางใดขางหนึ่งแตควรแตก
กิ่งเพ่ือใหไดภาพผังความคิดท่ีสมดุล และการแตกกิ่งควรแตกทิศเฉียงมากกวาแตกบน-ลาง 

วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545 : 185) ไดใหขอเสนอแนะในการเขียนแผนผังความคิด 

(Mind Mapping) ไวดังนี้ 
1. การสรางภาพศูนยกลาง การทําภาพใหนาสนใจ ดังนี้ 

1.1  ภาพควรมีสีไมนอยกวา 3 สี 

1.2  ขนาดของภาพไมควรมีขนาดใหญจนเกินไป ขนาดพอเหมาะประมาณ  

2 ตารางนิ้ว 
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1.3  ภาพไมจําเปนตองมีภาพเดียว อาจมีหลาย ๆ ภาพ หรือหลาย ๆ ส่ิงท่ีเกี่ยวของ 
กับเรื่องนั้น 

1.4  ถาเปนภาพท่ีมีลักษณะเคล่ือนไหวก็จะดี 

1.5  ไมควรใสกรอบภาพศูนยกลาง เพราะกรอบอาจจะเปนส่ิงท่ีสกัดกั้นการไหลของ 
ความคิด 

2. การหาคําสําคัญ (Key Word) คําสําคัญควรมีลักษณะ ดังนี้ 
2.1  ควรเปนคําเดียว วลี หรือขอความส้ัน ๆ 

2.2  ควรเปนคําท่ีส่ือความหมายไดดีแสดงถึงจุดเนนกระตุนความสนใจงายแกการจํา 
3. การหาความคิดรองหรือการแตกก่ิง ควรทําดังนี้ 

3.1  เปนสําคัญท่ีรองลงไป หรือเปนสวนประกอบท่ีเกี่ยวของกับคําสําคัญ /คํากุญแจ 

เปนการลงรายละเอียด 

3.2  ควรเขียนบนเสนท่ีตอออกไป แตเสนจะเรียวลงไปเรื่อย ๆ 

3.3  ถาตองการเนนอาจทําใหเดน เชน การลอมกรอบ ใสกลอง หรือ ขีดเสนใต เปน
ตน 

3.4  คํา / ภาพ / เสน / บนสาขาเดียวกัน ควรใชสีเดียวกัน 

3.5  การแตกกิ่งไมควรใหเอียงไปขางใดขางหนึ่ง ควรแตกก่ิงเพื่อใหไดภาพ Mind 

Mapping 

3.6  การแตกก่ิง ควรแตกทิศเฉียงมากกวาแตกบน – ลาง 
การสรางแผนผังความคิดนั้น จุดสําคัญคือตองทําใหผูเห็นสามารถจดจํา และเขาใจในส่ิง

ท่ีนําเสนอไดรวดเร็ว และแมนยําท่ีสุด จึงจําเปนท่ีจะตองหาคําสําคัญในการเขียน ใหส้ันกะทัดรัดและ
เขาใจงาย โดยเนนสีสันท่ีสวยงามเพ่ือดึงดูความสนใจ อาจจะตองใชท้ังคําศัพท รูปภาพ และเสนตางๆ 

 
3.6 การใชกิจกรรมแผนผังความคิดประกอบการเรียนการสอน 

แผนผังความคิดสามารถนํามาใชไดอยางหลากหลายในการเรียนการสอน  ไมวาจะเปน
ชวงกอนเรียน ระหวางเรียน หรือใชในการสรุปบทเรียนหลังจากการสอนเสร็จส้ินลง  การนําแผนผัง
ความคิดมาใชในชวงกอนเรียนนั้น จะชวยใหครูประเมินความรู ทัศนคติ และประสบการณของผูเรียน
ท่ีมีความเกี่ยวของกับบทเรียนนั้นๆ  นอกจากนั้น แผนผังความคิดยังเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหผูเรียน
สามารถตรวจสอบกระบวนการคิดของตน (Patricia et al., 1996) 

Flood and Lapp (1988 : 780) กลาววา แผนผังความคิด เปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยให
ผูเรียนท่ีมีปญหาทางการอานมองเห็นความสัมพันธระหวางความคิดหลัก และความคิดรองในเร่ืองท่ี
อาน ชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่องท่ีอานไดตรงตามเจตนาของผูเขียน อีกท้ังยังชวยแกปญหาทางการอาน
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เพื่อความเขาใจของผูเรียนได โดยไดเสนอแนะการนําแผนผังความคิดไปใชในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. เตรียมความพรอมใหกับผูเรียน โดยการระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอานหรือ
หัวขอนั้นๆ 

2. ครูนําเสนอแผนผังความคิด โดยอาจเปนแผนผังความคิดท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
เพียงบางสวน รวมถึงการใชสี ลูกศร สัญลักษณตางๆ เพื่อเปนการช้ีนําใหผูเรียนเขาใจบทอาน หรือ
อาจเปนแผนผังความคิดโลงๆ ท่ีใหผูเรียนเติมขอมูลลงไปเอง ซึ่งท้ังนี้ ขึ้นอยูกับระดับความสามารถ
ทางภาษาของผูเรียน 

3. ครูอธิบายถึงลักษณะโครงสรางหรือรูปแบบของแผนผังความคิดท่ีใช  รวมถึงการจัด
วางโครงสรางของบทอานใหกับผูเรียน 

4. ครูและผูเรียนชวยกันวิเคราะหเนื้อเร่ือง และเติมขอความลงในแผนผังความคิดให
สมบูรณ 

5. หลังจากการทําแผนผังความคิดเสร็จแลว ครูอาจใชแผนผังความคิดท่ีสรางข้ึนนําไปสู
การเรียนรูในทักษะอืน่ๆ เชน การพูด หรือ การเขียน เปนตน 

กรมวิชาการ (2545 : 140) ไดกลาวถึง การใชแผนผังความคิดในการสอนไวดังนี้ 
1. ใชในการเตรียมการอาน การอานและการฟงจะเกิดความเขาใจไดก็ตอเม่ือผูอานและ

ผูฟงตองมีประสบการณพื้นฐานในเร่ืองท่ีจะอานและฟงกอนเสมอ  แผนผังความคิดจะชวยในการ
ประเมินความรูและประสบการณของผูเรียน โดยใหผูเรียนชวยกันระดมสมองเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน
กอนวาผูเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอานอยางไรบาง ในระหวางระดมสมอง ผูเรียนจะใชคําศัพทท่ี
เกี่ยวของกับการอาน 

2. ใชในระหวางอาน ในขณะท่ีผูเรียนอานเรื่อง ผูเรียนจะทําแผนผังความคิดโดยเขียน
เหตุการณของเรื่องท่ีอานตามลําดับ 

3. ใชหลังการอาน เมื่อผูเรียนอานจบแลว ผูเรียนจะสรางแผนผังความคิดเพื่อชวยในการ
สรุปเรื่องราวเปนแผนภาพทําใหจําเรื่องราวไดแมนยํา 

4. ใชแผนผังความคิดในการเลาเรื่องและการรายงาน ในขณะเลาเรื่องและการรายงาน
ผูเรียนจะใชแผนผังท่ีสรางข้ึนมาเลาเรื่องหรือการรายงานเรื่องราวใหช้ันเรียนทราบ 

5. ใชแผนผังความคิดในการเขียนยอเรื่องหรือยอความ หากผูเรียนอานเรื่องแลวจัดทํา
แผนผังความคิด และนําแผนผังความคิดนั้นมาเขียนสรุปความ จะทําใหผูเรียนสามารถจับประเด็นท่ี
จะยอเรื่องไดครบถวนและสมบูรณ 

6. ใชแผนผังความคิดชวยในการเขียนเรื่อง การเตรียมการเขียน หากผูเรียนชวยกันระดม
สมองและจัดความคิดเปนแผนผังความคิดเพื่อเปนโครงเรื่องท่ีจะเขียนตอไป 
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7. แผนผังความคิดสามารถใชเปนเครื่องมือในการเรียน ชวยพัฒนาความเขาใจการอาน
และความสามารถในการจําเรื่องราวไดแมนยําขึ้น ชวยเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมเขาดวยกัน 

แผนผังความคิดสามารถใชในการจัดการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบ ท้ังชวยในเรื่อง
ของการระดมสมองในการคิดหาคําตอบ  การยอความ การประมวลความคิดหลังจากท่ีเรียน การสรุป
เนื้อหาท่ีเรียน ทําใหสามารถจดจําเน้ือหาไดดี 

 
3.7 ประโยชนของแผนผังความคิด 

Buzan (1997) ไดเสนอแนะประโยชน ลักษณะเดนของแผนผังความคิด ตลอดจนการ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน ลวนแตเปนประโยชนซึ่งเราสามารถนําไปประยุกตใชกับเหตุการณและ
ปญหาท่ีเราตองเผชิญอยูไดเปนอยางดี สรุปไดดังนี้ 

1. ประโยชนของแผนผังความคิดตอการเรียน/ การศึกษา/ การเตรียมสอบวาแทนท่ีเรา
จะดูสมุดงานหลายๆ หนาในแตละวิชาท่ีเรียน เราใชแผนผังความคิดแผนเดียวก็พอ แลวสามารถนํามา
รวมเปน Master Mind Map ซึ่งจะทําใหการสอบงายมากขึ้นไปอีก แผนผังความคิดจํางาย ไมเครียด 

ทําใหเราไดคะแนนดี และยังทําใหเราไดเรียนอยางสนุกสนานอีกดวย 

2. ประโยชนตอสมาธิ/ การผัดวันประกันพรุง เพราะการล่ืนไหล ความสนุกสนานความ
รวดเร็ว สีสัน ภาพ ความรื่นตาในการเขียนแผนผังความคิดจะชวยตรึงความสนใจของคุณไวได จึงชวย
สรางสมาธิใหเรา เราจะไมผัดวันประกันพรุง และมีแรงจูงใจในการทํางาน 

3. ประโยชนตอความคิดริเริ่มสรางสรรค/ การระดมสมอง- การจัดรูป- การใชเหตุผล- 

การหยุดคิด เพราะจากการเร่ิมคิดไปจนถึงการหยุดคิด เราจะเห็นวาแผนผังความคิดชวยเราไดตลอด
ท้ังการไหล คุณภาพ ปริมาณ ความชัดเจน การจัดรูปความคิดของคุณ และชวยใหมีการคิดท่ีมี
ชีวิตชีวาดีขึ้น 

4. ประโยชนตอการจํา และการฟนความจํา เพราะแผนผังความคิดเต็มไปดวยสีสัน และ
คําท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนการปอนขอมูลใหโยงกันตามธรรมชาติ เขาสูสมองเรา ทําใหเราสามารถจํา
และเรียกความจํามาไดอยางดีท่ีสุด 

5. ประโยชนตอการส่ือสาร/ การพูดในท่ีสาธารณะ เพราะเราสามารถเขียนหัวขอท่ีเรา
อยากพูดในรูปแบบท่ียืดหยุนไดดวย แผนผังความคิดชวยทําใหเราม่ันใจวาจะไมตกหลนประเด็นสําคัญ 
ๆ ไปในเวลาท่ีเราพูดกับคนหมูมาก ท้ังยังจํางาย และไมหลงประเด็นอีกดวย 

6. ประโยชนตอการวางแผน/ การจัดลําดับความสําคัญกอนและหลัง เพราะเราสามารถ
เขียนส่ิงท่ีเราจะทําท้ังหลายแหลลงในหนากระดาษแผนเดียว อะไร ๆ ท่ีขาดตกบกพรองหรือซ้ําซอนก็
จะชัดเจนขึ้นอีกดวย เปนการชวยจัดลําดับความสําคัญกอน-หลัง และยังชวยบริหารเวลาของเร่ือง
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ตางๆ ท่ีจะทําการทบทวนคร้ังสุดทาย และการขีดเครื่องหมาย/ ตามงานท่ีทําเสร็จแลวจะทําให
แผนงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ประโยชนตอปญหา/ การวิเคราะห/ การตัดสินใจ เพราะหลังจากท่ีไดดูมุมมองตางๆ 

และขอเท็จจริงแลว เราจะมีความรูสึกและผลพวงอยางรอบดานแลวในแผนผังความคิดแผนเดียว ก็จะ
ชวยใหการวิเคราะห และประเมินหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด มันทําใหเราเห็นภาพรวมไดดวยการมองปราด
เดียว 

สุวิทย  มูลคํา (2544 : 79) ไดกลาววา แผนผังความคิดนั้นสามารถนําไปใชท้ังในชีวิต
สวนตัว และการงานไดจริง เปนประโยชนในการวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมตาง ๆใน
การเรียนรูสําหรับผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะโดยการเรียนรูศาสตรและศิลปะดานตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอขอมูลและชวยแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม เปนเรื่องท่ีสนุก มีชีวิตชีวา  

Novak and Gowin (อางใน จุไรรัตน แสนมงคล, 2546 : 17) ไดกลาวถึงประโยชนของ 
ผังความคิด ดังนี้ 

1. ชวยในการสํารวจพื้นความรูของนักเรียน เพื่อประโยชนในการเตรียมการสอนและจัด
กิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียน 

2. ใชในการประเมินความคิดของนักเรียนวากําลังคิดอะไร กําลังทําอะไร เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว 

3. ชวยในการสรุปเนื้อหาจากตําราซึ่งจะชวยประหยัดเวลาในการอานครั้งตอไปและไม
ทําใหเบื่อหนายในการอาน 

4. ใชเปนเครื่องมือในการจดบันทึกเพื่อสรุปความรูท่ีไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ
หรือจากการปฏิบัติงานในสนาม 

5. ชวยในการวางแผนการเขียนรายงานหรือการบรรยาย 

จากขอมูลท่ีไดศึกษา พบวาแผนผังความคิดมีประโยชนมากมายท้ังในชีวิตสวนตัว การ
งานและท่ีสําคัญชวยในเร่ืองการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ชวยครูในการวางแผนการสอน 
ชวยนักเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถจดจําส่ิงตาง ๆท่ีเรียนไปไดดี  มีสมาธิ รูจักคิด รูจัก
วางแผน รูจักวิเคราะห และชวยตัดสินใจในการแกปญหา ท้ังยังเปนเครื่องมือในการสรุป และ
ประเมินผลการเรียนรู จากเนื้อหาท่ีไดเรียน 

 

 3.8 การวัดและการประเมินผลผังความคิด 

จิรพรรณ จิตประสาท (2543 : 242-243) ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนการวัดและ
ประเมินผลผังความคิด โดยพิจารณาจากช้ินงานของนักเรียนในดานเน้ือหา การจัดระบบ การใชสีการ
เช่ือมโยงความคิด ความมีระเบียบและความคิดสรางสรรค รายละเอียดดังนี้ 
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1. ความถูกตองในเนื้อหา 
ระดับคุณภาพ 2 แสดงออกถึงความเขาใจท่ีสมบูรณครบถวน ถูกตอง แมนยําใน 

หลักการ ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของเนื้อหา 
ระดับคุณภาพ 1 แสดงออกถึงความไมเขาใจในหลักการ ความคิดรวบยอด 

ขอเท็จจริงของเนื้อหานอย 

ระดับคุณภาพ 0 แสดงออกถึงความไมเขาใจในหลักการ ความคิดรวบยอด 

ขอเท็จจริงของเนื้อหา 
2. การจัดระบบในการนําเสนอ 

ระดับคุณภาพ 2 เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลาง แลวแตกสาขาออกมาเปน 

ความคิดรวบยอดยอยไดครบถวน และใชคําเช่ือมระหวางความคิดรวบยอดไดถูกตอง 
ระดับคุณภาพ 1 เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลาง แตแตกสาขาออกมาเปน 

ความคิดรวบยอดยอยไดไมครบถวนและใชคําเช่ือมระหวางความคิดรวบยอดไดถูกตอง ไมครบถวน 

ระดับคุณภาพ 0 ไมสามารถเขียนผังความคิดได 
3. การใชสีแสดงการวิเคราะหและเช่ือมโยงความคิด 

ระดับคุณภาพ 2 ใชสีแสดงการวิเคราะหและเช่ือมโยงความคิดของตนเองไดโดยใชสี 

ตกแตง ต้ังแต 3 สีขึ้นไปได 
ระดับคุณภาพ 1 ใชสีแสดงการวิเคราะหและเช่ือมโยงความคิดของตนเองไดนอย 

และใชสีตกแตง 2 สี 

คุณภาพ 0 ใชสีไมแสดงการวิเคราะหและเช่ือมโยงความคิดของตนเองและใชสี 

ตกแตง 1 สี 

4. ความมีระเบียบในการทํางาน 

ระดับคุณภาพ 2 เปนระเบียบและไมมีรอยลบขีดฆา 
ระดับคุณภาพ 1 เปนระเบียบแตมีรอยขีดลบขีดฆา 
ระดับคุณภาพ 0 ไมเปนระเบียบและมีรอยลบขีดฆา 

5. ความคิดสรางสรรค 
ระดับคุณภาพ 2 มีรูปแบบแปลกใหม ไมซ้ําใคร ใหรายละเอียดเช่ือมโยงความคิด 

จากเนื้อหาไดครบถวนถูกตอง 
คุณภาพ 1 มีรูปแบบแปลกใหม แตใหรายละเอียดและเช่ือมโยงความคิดจากเนื้อหา 

ไมครบถวน 

คุณภาพ 0 ไมมีรูปแบบแปลกใหมและไมมีรายละเอียดเช่ือมโยงความคิดจากเนื้อหา 
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จากการวัดและประเมินผลผังความคิดดังกลาว จะเห็นไดวามีการกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ 

ไวเพื่อประกอบการพิจารณาใหคะแนนอยูหลายดาน จากผลงานของนักเรียน เชน ความถูกตองของ
เนื้อหา การจัดวางระบบในการนําเสนอ ความมีระเบียบในการทํางาน ความคิดสรางสรรคและ
องคประกอบอื่นในการพิจารณาใหคะแนนเพิ่มไดในแตละประเด็นตามความเหมาะสม 

 
4. การคิดวิเคราะห 
 

4.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
ในการคิดวิเคราะห ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2549 : 2) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวาหมายถึง การ

จําแนก แยกแยะ องคประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่งออกเปนสวน ๆ เพื่อคนหาวาทํามาจากอะไร มี
องคประกอบอะไร ประกอบข้ึนมาไดอยางไร เช่ือมโยงสัมพันธกันอยางไร 

เพ็ชรมน แสงจักร (2549 : 12) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึง การจําแนก 

แยกแยะ องคประกอบตาง ๆ ออกเปนสวนยอย แลวพิจารณาอยางละเอียดเพื่อคนหาสาเหตุ
ความสัมพันธหรือขอสรุปขององคประกอบเหลานั้น 

ลักขณา สริวัฒน (2549 : 69) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา หมายถึง ความสามารถ
ในการแยกแยะสวนยอย ๆ ของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อเรื่องตาง ๆวาประกอบดวยอะไร มี
จุดมุงหมายหรือความประสงคส่ิงใด และสวนยอย ๆ ท่ีสําคัญนั้นแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไร
บาง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใดเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและความเขาใจจนสามารถนําไปสู
การตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1071) กลาวไววาทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึง ความ
ชํานาญในการคิดใครครวญอยางละเอียดรอบคอบในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดี สวน
บกพรอง หรือ จุดเดน 

จุดดอยของเรื่องนั้นๆ แลว เสนอแนะส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีเหมาะสมน้ันอยางยุติธรรม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2549 : 5) ใหความหมายการคิด
วิเคราะหวา หมายถึง การระบุเรื่องหรือปญหา จําแนก แยกแยะ เปรียบเทียบขอมูลเพื่อจัดกลุมอยาง
เปนระบบ ระบุเหตุผลหรือเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูล และตรวจสอบขอมูลหรือหาขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอในการตัดสินใจ 

จากการใหความหมายของนักการศึกษาหลายทาน สรุปไดวา  การคิดวิเคราะห หมายถึง 
การจําแนก แยกแยะ สวนประกอบของเรื่องราวหรือส่ิงตางๆ ออกเปนหนวยยอย เพื่อหาสาเหตุของ
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ความสัมพันธท่ีเช่ือมโยงกัน และหาขอดี ขอดอย ของส่ิงนั้น ๆ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจท่ีเหมาะสม
ตอไป  

4.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห 
1. ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

บลูม (Bloom.,1976: 6-9 ,201-207  อางใน สุวรรณา อรรถชิตวาทิน,2552 : 21) 

ไดกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา (Bloom’sTaxonomy of Educational Objectives) เปน 3 

ดาน ไดแก ดานการรูคิดดานจิตพิสัยและดานทักษะพิสัยของบุคคลสงผลตอความสามารถทางการคิด
ท่ีบลูมจําแนกไวเปน 6 ระดับ คําถามในแตละระดับมีความซับซอนแตกตางกัน ไดแก 

ระดับท่ี 1 ระดับความรูความจํา แยกเปนความรูในเนื้อหา เชน ความรูในศัพทท่ีใช
และความรูในขอเท็จจริงเฉพาะความรูในวิธีดําเนินการเชน ความรูเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ความรู
เก่ียวกับแนวโนมและลําดับขั้น ความรูเกี่ยวกับการจัดจําแนกประเภท ความรูเกี่ยวกับเกณฑตาง ๆ
และความรูเกี่ยวกับวิธีการ ความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง เชน ความรูเกี่ยวกับหลักวิชาและการขยาย
ความ และความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง 

ระดับท่ี 2 ระดับความเขาใจแยกเปน การแปลความ การตีความและการขยายความ 

ระดับท่ี 3 ระดับการนําไปใช หรือการประยุกต 
ระดับท่ี 4 ระดับการวิเคราะห แยกเปน การวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะห

ความสัมพันธและการวิเคราะหหลักการ 
ระดับท่ี 5 ระดับการสังเคราะห แยกเปน การสังเคราะห การส่ือความหมาย การ

สังเคราะหแผนงานและการสังเคราะหความสัมพันธ 
ระดับท่ี 6 ระดับการประเมินคาแยกเปนการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายใน

และการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายนอก 

บลูม ไดเขียนคําอธิบายระดับท้ัง 6 ของการคิด และจัดลําดับข้ันวัตถุประสงคทาง
การศึกษา ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี  1  ลําดับข้ันวัตถุประสงคทางการศึกษาของบลูม 

ทักษะ คํานิยาม คําสําคัญ 

ความรู ทบทวนขอมูล กําหนด อธิบาย ต้ังช่ือ ตระหนัก
ถึงผลิตซ้ํา ปฏิบัติตาม 

ความเขาใจ เขาใจความหมาย ทวนซ้ํา 
แนวคิดรวบยอด 

สรุป แปลง ทวนซ้ํา ตีความ 

ยกตัวอยาง 
การประยุกตใช ใชขอมูลหรือแนวคิดรวบยอด 

ในสถานการณใหม 
สราง ทํา ทําเปนรูปแบบ 

ทํานายจัดเตรียม 
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ทักษะ คํานิยาม คําสําคัญ 

การวิเคราะห แยกแยะขอมูลหรือแนวคิด 

รวบยอดออกเปนสวน ๆ เพื่อให
เขาใจอยางเต็มท่ี 

เปรียบเทียบ/เปรียบตาง  
แยกสวน  แยกใหเห็นความ
แตกตาง เลือกสรร แบงแยก 

การสังเคราะห รวบรวมความคิดเห็นเขา 
ดวยกันเพื่อใหเกิดส่ิงใหม 

จัดหมวดหมู ทําเปนขอสรุป
ท่ัวไป  สรางใหม 

การประเมินคา ตัดสินเกี่ยวกับคุณคา ประเมิน วิจารณ ตัดสิน โตเถียง  
สนับสนุน 

 

2. ทฤษฏีทางปญญาของ Gagne 
Gagne (อางใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544 : 16) กลาวถึง การเรียนรูท่ีเปนทักษะ

ทางปญญาประกอบดวย 4 ทักษะยอยซึ่งแตละระดับเปนพื้นฐานของกันและกันตามลําดับซึ่งเปน
พื้นฐานของการเรียนรูท่ีเปนการเช่ือมโยงส่ิงเรากับการตอบสนองและความตอเนื่องของการเรียนรู
ตางๆ เปนลูกโซซึ่งทักษะยอยแตละระดับ ไดแก 

1. การจําแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทาง
กายภาพของวัตถุตาง ๆ ท่ีรับรูเขามาวาเหมือนหรือไมเหมือนกัน 

2. การสรางความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุมวัตถุหรือส่ิง
ตางๆ โดยระบุคุณสมบัติรวมกันของวัตถุส่ิงนั้นๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีทําใหกลุมวัตถุหรือส่ิงตางๆ
เหลานั้นตางจากกลุมวัตถุหรือส่ิงอื่น ๆ ในระดับรูปธรรม และระดับนามธรรมท่ีกําหนดข้ึนในสังคม
หรือวัฒนธรรมตางๆ 

3. การสรางกฎ หมายถึง ความสามารถในการนําความคิดรวบยอดตางๆ มารวมเปน
กลุม ต้ังเปนกฎเกณฑขึ้น เพื่อใหสามารถสรุปอางอิง และตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

4. การสรางกระบวนการหรือกฎขั้นสูง หมายถึง ความสามารถในการนํากฎหลาย ๆ
ขอท่ีสัมพันธกันมาประมวลเขาดวยกัน ซึ่งนําไปสูความรูความเขาใจท่ีซับซอนยิ่งขึ้น 

3. ทฤษฎีการเรียนรูของเปยเจต (Piaget’s Theory of Cognitive 

Development) 

เปยเจย (Piaget. 1972) เปนผูหนึ่งท่ีมีบทบาทในการศึกษาพัฒนาการทางสติปญญาและ
ความคิดของเด็กดวยความเช่ือท่ีวา กิจกรรมทางกลไกและกลามเนื้อเปนรากฐานของการปฏิบัติการ
ของสมอง การเจริญงอกงามทางสติปญญาเปนผลจากการปะทะสังสรรค (Inter action) กับ
ส่ิงแวดลอม สําหรับการคิดนั้น เหมือนกับพัฒนาการทางรางกายดานตาง ๆ ท่ีคอย ๆ เติบโตจนถึงขีด
สูงสุดในระยะวัยรุน ดังนั้น เขาจึงทุมเทความสนใจศึกษาเร่ืองกระบวนการคิดของเด็กต้ังแตแรกเกิด
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จนถึงวัยรุน (Piaget. 1954 : 78 – 79) ไดแบงข้ัน พัฒนาการทางสติปญญาและความคิดตามระดับ
อายุเปนขั้นใหญ ๆ 4 ขั้น คือ 

1. ขั้นรับความรูสึกจากประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว (Sensory – motor  

Operation)เปนข้ันพื้นฐานเพ่ือพัฒนาการดานการคิดและภาษาในข้ันตอไป ซึ่งเปนระยะการเรียนรูท่ี
จะแยกแยะลักษณะและคุณสมบัติสําคัญของส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว สามารถตอบสนองส่ิงเราแมวาส่ิง
เรานั้นจะไมปรากฏอยู 

2. ขั้นเริ่มคิดดวยญาณ (Preoperation Intuitive Thinking) เปนขั้นที่เริ่มเดา 
ความสัมพันธของส่ิงท่ีรับรู เริ่มมีความคิดรวบยอดขั้นตนเกี่ยวกับเวลา สถานท่ีและเหตุผลไดบาง แต
ไมสามารถเขาใจความสัมพันธที่ซับซอน 

3. ขัน้คิดดวยรูปธรรม (Concrete Operation) เปนขั้นที่ความคิดมีพัฒนาการอยาง 
รวดเร็ว สามารถสรางความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีมีความสัมพันธซับซอนได แตก็ยังเปนความคิดท่ีจํากัด
อยูในขอบเขตของวัตถุท่ีสามารถมองเห็นได 

4. ขั้นคิดดวยนามธรรม (Formal Operation) เปนขั้นสุดทายของพัฒนาการดาน 

การคิดโดยอาศัยตรรกวิทยา สามารถต้ังสมมติฐานและทดสอบจนไดความจริงจากประสบการณ 
4. ทฤษฎีของทอแรนซ 
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการแกปญหาอนาคตของทอแรนซ(Torrance อางใน ทิศนา 

แขมมณี และคณะ,2544 : 62-65) ท่ีมีความเช่ือวา การศึกษามุงใหผูเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น กลาคิด กลาแสดงออก จะชวยใหแตละคนไดพัฒนาความคิดของตนเองได เนื่องจากผูสอนไม
สามารถสอนทุกส่ิงทุกอยางของชีวิตใหเด็กได ทอแรนซไดใชแนวคิดแบบอเนกนัย ( Divergent 

thinking) มาเสนอเปนองคประกอบของความคิด ดังนี้ 
1. ความคลองแคลวในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ

คิดหาคําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และสามารถสรางคําตอบไดในปริมาณมากในเวลาจํากัด 

2. ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคําตอบไดหลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ 

3. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตางจาก
ความคิดธรรมดา และไมซ้ํากับความคิดท่ีมีอยูท่ัวไป 

จากทฤษฎีดังกลาว สรุปไดวา การคิดเปนกระบวนการหนึ่งทางดานสติปญญา ซึ่งควร
ไดรับการกระตุนและพัฒนาอยางตอเนื่องต้ังแตวัยเด็ก เพื่อใหเด็กสามารถจัดระดับความคิดท่ีสูงขึ้น
โดยเริ่มจาก ระดับความรูความจํา ระดับความเขาใจ ระดับการนําไปใช หรือการประยุกต ระดับการ
วิเคราะห แยกเปนการวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ  
ระดับการสังเคราะห   แยกเปน การสังเคราะห การส่ือความหมาย การสังเคราะหแผนงานและการ
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สังเคราะหความสัมพันธ และระดับการประเมินคา  โดยรูปแบบการคิดมีหลายรูปแบบดวยกัน ท้ังการ
คิดคลอง การคิดยืดหยุน การคิดริเริ่ม ซึ่งการคิดถือเปนทักษะท่ีสําคัญในการท่ีจะเรียนรูส่ิงตางๆตอไป 

 
4.3 แนวคิดและหลักการของการคิดวิเคราะห 
ในเรื่องการคิดวิเคราะหนั้น นักการศึกษาหลายทานไดให แนวคิดและหลักการไวใน

ลักษณะตางๆดังนี้ 
สมาคมการนิเทศและพัฒนาหลักสูตรของอเมริกา SACD (ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืนๆ 

2544 : 82-83) กลาววา การคิดวิเคราะหเปนทักษะการคิดท่ีเปนแกนสําคัญ (Core Thinking Skills) 
อันประกอบดวยทักษะยอย ดังนี้ 

1. ทักษะการคิดระบุองคประกอบสําคัญ หรือลักษณะเฉพาะ 

2. ทักษะการระบุความสัมพันธขององคประกอบ 

3. ทักษะการจับใจความสําคัญ 

4. ทักษะการคนหาแบบระบุความผิดพลาด 

ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2544 : 106-107) กลาวถึง มิติดานทักษะการคิดวา มิติ
ดานทักษะการคิดประกอบไปดวย 3 ทักษะ คือ ทักษะการคิดข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญ (Basic Thinking 

Skills) ทักษะการคิดท่ีเปนแกนสําคัญ (Core Thinking Skills) และทักษะการคิดขั้นสูง (Higher 

Order Thinking Skills) ซึ่งทักษะการคิดท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะห คือ ทักษะการคิดท่ีเปนแกน
สําคัญ (Core Thinking Skills) ไดแก 

- ทักษะการสังเกต  - ทักษะการระบุ 

- ทักษะการสํารวจ  - ทักษะการจําแนกการแตกตาง 
- ทักษะการตั้งคําถาม  - ทักษะการจัดลําดับ 

- ทักษะการรวบรวมขอมูล - ทักษะการเปรียบเทียบ 

- ทักษะการจัดหมวดหมู - ทักษะการอางอิง 
- ทักษะการตีความ  - ทักษะการแปลความ 

- ทักษะการเช่ือมโยง  - ทักษะการขยายความ 

- ทักษะการใชเหตุผล  - ทักษะการสรุปความ 

สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา (2549 : 40) กลาววา การคิดวิเคราะหเปน
พื้นฐานหรือเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของความคิดระดับสูง 
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ทักษะการคิดท่ีเปนแกนสําคัญ (Core Thinking Skill) ท่ีจะพัฒนาไปสูการคิดวิเคราะห 
มีดังนี้ 

1. ทักษะการระบุองคประกอบสําคัญ หรือลักษณะเฉพาะ 
  2. ทักษะการระบุความสัมพันธขององคประกอบ 

3. ทักษะการจับใจความสําคัญ หรือการคนหาและระบุความผิดพลาด 

ความสําคัญในการคิดวิเคราะห จะตองผานกระบวนการส่ือสาร คือ การรับสารและการสง
สาร ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  8  แผนผังแสดงหลักการของการคิดวิเคราะห 
ท่ีมา : สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา 2549 : 40 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียน ครูสามารถนําเหตุการณ
เรื่องราว บทกลอน บทเพลง ภาพเหตุการณ ฯลฯ มาใหนักเรียนดู / อาน / ฟง และใหผูเรียนคิด
วิเคราะหโดยครูบอกเปนคําส่ังหรือคําถาม ขึ้นอยูกับลักษณะของเหตุการณ แลวใหนักเรียนตอบ โดย
การเขียน /อธิบาย / วาดภาพ 

จากแนวคิดและหลักการของการคิดวิเคราะห ดังกลาวสรุปไดวา การคิดวิเคราะหเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการส่ือสาร นั่นคือการรับสารและการสงสารซึ่งอาจจะทําไดโดยการดู/สังเกต 
หรือฟง หรืออาน แลวนําส่ิงท่ีไดจากการรับสาร สูกระบวนการคิดวิเคราะห ไดผลแลวจึงสงสารออกไป
โดยการบอกอธิบายหรือเขียน หรือวาดรูป หรือแสดง หรือปฏิบัติ เปนตน 

 

 

 

 
 

ดู/รับสาร 
อาน 

ฟง 

การรับสาร  

 

- สถานการณ 
- เหตุการณ 
- เรื่องราว 

- บทกลอน 

- บทสนทนา 

- ภาพ 

- แผนภาพ 

- ฯลฯ 

การคิดวิเคราะห  
 

บอก/อธิบาย 
เขียนบรรยาย 

วาดภาพ 

วาดแผนภาพ 

แสดง/ปฏิบัติ 

การสงสาร 
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4.4 ประเภทของการคิดวิเคราะห 
Gagne’ (Gagne,1970 : 283 อางใน มาลินี ศิริจารี. 2545 : 38-39) ไดแบงประเภท

ของการคิดท่ัวไปออกเปน 2 แบบ คือ 

1. การคิดอยางเล่ือนลอยหรือไมมีทิศทาง คือ การคิดจากส่ิงท่ีประสบพบเห็นหรือจาก
ประสบการณตรง เรียกอีกอยางหนึ่งวา การคิดตอเนื่อง (Associative Thinking) ซึ่งจําแนกยอยเปน 
5 ลักษณะ คือ 

1.1 Free Associative คือ การคิดถึงเหตุการณท่ีลวงมาแลวเมื่อมีการกระตุนจาก 

ส่ิงเรา จําพวกคํา หรือเหตุการณ 
1.2 Controlled Associative คือ การคิดโดยอาศัยคําส่ังเปนแนว เชน ผูคิดอาจ 

ไดรับบอกส่ิงท่ีอยูในพวกเดียวกันกับท่ีตนไดยินมา 
1.3 Day Dreaming คือ การคิดท่ีมีจุดประสงคเพื่อปองกันตนเอง เพื่อใหเกิดความ 

พึงพอใจในตนเอง ซึ่งเปนการคิดฝนในขณะท่ีต่ืนอยู 
1.4 Night Dreaming คือ การคิดฝนเนื่องจากความคิดของตน หรือเปนการคิดฝน  

เนื่องจากการรับรูหรือตอบสนองส่ิงเรา 
1.5 Autistic thinking คือ การคิดหาเหตุผลเขาขางตนเอง ซึ่งขึ้นอยูกับความเช่ือ 

หรืออารมณของผูคิดมากกวาขึ้นอยูกับลักษณะท่ีแทจริงของการคิด 
2. การคิดอยางมีทิศทางหรือมีจุดมุงหมาย คือ การคิดท่ีบุคคลเร่ิมใชความรูพื้นฐาน เพื่อ

ทําการกล่ันกรองการคิดท่ีเพอฝน การคิดท่ีเล่ือนลอยไรความหมาย ใหเปนการคิดท่ีมีทิศทางขึ้น โดย
มุงไปสูจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง และเปนการคิดท่ีมีบทสรุปของการคิดหลังจากท่ีคิดเสร็จแลว จําแนก
เปนลักษณะ ดังนี้ 

2.1 การคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative Thinking) คือการคิดในลักษณะท่ีคิดได 
หลายทิศทาง (Drivergent Thinking) ไมซ้ํากัน หรือเปนการคิดในลักษณะท่ีโยงสัมพันธได กลาวคือ
เมื่อระลึกถึงส่ิงใดไดก็จะเปนสะพานเช่ือมตอใหระลึกถึงส่ิงอื่นไดตอไปโดยสัมพันธกันเปนลูกโซ 

2.2 การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) คือการคิดอยางมีเหตุผล(Reasoning  

Thinking) ซึ่งเปนการคิดท่ีใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสภาพการณหรือขอมูลตางๆวามี
ขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม 

จากท่ีนักการศึกษาไดกลาวไว  สรุปไดวา การคิดวิเคราะหสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 
คือ การคิดเล่ือนลอยอยางไมมีทิศทาง คือการคิดจากประสบการณท่ี ตัวเองไดรับ กับการคิดอยางมี
ทิศทางหรือมีจุดมุงหมาย  คือการใชความรูพื้นฐานเขามา กล่ันกรองความคิดท่ีเล่ือนลอยใหมี
จุดมุงหมายมากข้ึน 
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4.5 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
ลักษณะของการคิดวิเคราะหนั้นมีหลายรูปแบบดวยกัน โดยนักการศึกษาไดกลาวถึง

ลักษณะการคิดวิเคราะหไวดังนี้ 
บลูม (Bloom. 1956 : 148 – 150 อางใน สุวรรณา อรรถชิตวาทิน,2552 : 22) ไดสรุป

การคิดวิเคราะหเปน 3 สวน ดังนี้ 
1. การคิดวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลตาง ๆท่ีไดมานั้นสามารถแยกเปนสวนยอยได ขอความ

บางขอความอาจเปนจริง บางขอความอาจเปนคานิยม และบางขอคามเปนความคิดของผูเขียน ซึ่ง
การคิดวิเคราะหเนื้อหา ประกอบดวย 

1.1 ความสามารถในการคนหาประเด็นตาง ๆ ในขอมูล 

1.2 ความสามารถในการแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน 

1.3 ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอมูลอื่น ๆ 

1.4 ความสามารถในการบอกถึงส่ิงจูงใจและการพิจาณาพฤติกรรมของบุคคลและ 

ของกลุม 

1.5 ความสามารถในการแยกแยะขอมูลสรุปจากขอความปลีกยอย 

2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ผูอานจะตองมีทักษะในการตัดสินความสัมพันธ
ระหวางขอมูลหลัก ๆ ได ท้ังความสัมพันธของสมมติฐานและความสัมพันธระหวางขอสรุปและยังรวม
ไปถึงความสัมพันธในชนิดของหลักฐานท่ีนํามาแสดงดวย ในการคิดวิเคราะหความสัมพันธสามารถ
แยกไดดังนี้ 

2.1 ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธของแนวคิดในบทความและขอความ 

ตาง ๆ 

2.2 ความสามารถในการระลึกไดวาส่ิงใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจนั้น 

2.3 ความสามารถในการแยกความจริง หรือสมมติฐานท่ีเปนความสําคัญ หรือขอ 

โตแยงท่ีนํามาสนับสนุนขอสมมติฐานนั้น 

2.4 ความสามารถในการตรวจสอบขอสมมติฐานท่ีไดมา 
2.5 ความสามารถในการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุและผลจากความสัมพันธ 

อื่น ๆ 

2.6 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลท่ีขัดแยง แบงแยกส่ิงท่ีตรงและไมตรงกับ 

ขอมูล 

2.7 ความสามารถในการสืบหาความจริงของขอมูล 

2.8 ความสามารถในการสรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดท่ีสําคัญและไม 
สําคัญได 
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3. การคิดวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหโครงสรางและหลักการ ในการคิด
วิเคราะหหลักการนี้ จะตองวิเคราะหแนวคิด จุดประสงคและมโนทัศน ซึ่งการวิเคราะหหลักการ
สามารถแยกไดดังนี้ 

3.1 ความสามารถในการวิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายของ 
องคประกอบตาง ๆ 

3.2 ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขียน 

3.3 ความสามารถในการวิเคราะหจุดประสงค ความเห็นหรือลักษณะการคิด 

ความรูสึกท่ีมีในงานของผูเขียน 

3.4 ความสามารถในการวิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตาง ๆ 

3.5 ความสามารถในการวิเคราะหเทคนิคโฆษณาชวนเช่ือ 

3.6 ความสามารถในการรูแงคิดและทัศนคติของผูเขียน 

สุวิทย มูลคํา (2547 : 23) กลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะห อาจจําแนกออกเปน 3 

ลักษณะดังนี้ 
1. วิเคราะหสวนประกอบ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบท่ีสําคัญของ

ส่ิงของหรือเรื่องราวตาง ๆ เชน การวิเคราะหสวนประกอบของพืช สัตว ขาว ขอความ หรือเหตุการณ 
เปนตน 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
สําคัญตาง ๆ โดยการระบุความสัมพันธระหวางความคิด ความสัมพันธในเชิงเหตุผลหรือความ
แตกตางระหวางขอโตแยงท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของ 

3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักความสัมพันธสวนสําคัญ 

ในเรื่องนั้น ๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด 

ชวาล แพรัตกุล (2520 : 259 อางใน ภัชราพร ปริโยทัย,2551 : 25) ไดจําแนกลักษณะ
ของการวิเคราะห ไว 3 ชนิดดวยกัน ดังนี้ 

1. วิเคราะหความสําคัญ เปนการระบุความสําคัญของเรื่องราว ระบุวัตถุประสงค
และผลลัพธ ระบุเลศนัยของขอความ เรื่องราว การคนหาเนื้อหา สาระ/มูลเหตุ ตนกําเนิดของ
เหตุการณ หรือเรื่องราว/ผลท่ีเกิด และความสําคัญ 

2. วิเคราะหความสัมพันธ เปนการคนหาวาใจความตอนใด เนื้อความใดมีความ 
สัมพันธกับส่ิงใด เกี่ยวพันกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันในแงใด มีอะไรเปนเหตุอะไรเปนผล 

3. วิเคราะหหลักการ เปนการแยกแยะเรื่องราวนั้น ๆ วามีวิธีการผสมผสานหรือมี
เคาโครงอยางไร ยึดอะไรเปนหลักการ 
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จากท่ีนักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะหไวนั้นสามารถสรุปไดวา การ
คิดวิเคราะหมี 3 ลักษณะคือ การวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะหหลักการ 

ซึ่งในแตลักษณะจะเปนกระบวนการวิเคราะหท่ีแตกตางและสลับซับซอนมากขึ้น 

 
4.6 องคประกอบในการคิดวิเคราะห 
สุวิทย มูลคํา (2547 : 17) ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิดวิเคราะหวาประกอบดวย 

1. ส่ิงท่ีกําหนดใหเปนส่ิงสําเร็จรูปท่ีกําหนดใหวิเคราะห เชน วัตถุส่ิงของ เรื่องราว
เหตุการณหรือปรากฏการณตาง ๆ 

2. หลักการหรือกฎเกณฑ เปนขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของส่ิงท่ี
กําหนดให เชน เกณฑในการจําแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกตางกันหลักเกณฑในการหา
ลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผลอาจจะเปนความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน 

3. การคนหาความจริงหรือความสําคัญ เปนการพิจารณาสวนประกอบของส่ิงท่ี
กําหนดใหตามหลักการหรือกฎเกณฑ แลวทําการรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญเพื่อหาขอสรุป 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2549 : 26 - 30) ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิด
วิเคราะหวามี 4 ประการ คือ 

1. ความสามารถในการตีความ การวิเคราะหส่ิงตาง ๆ ไดตองเริ่มตนดวยการทํา
ความเขาใจขอมูลท่ีปรากฏ เริ่มแรกตองพิจารณาขอมูลท่ีไดรับวาอะไรเปนอะไรดวยการตีความ 

หมายถึง การพยายามทําความเขาใจและใหเหตุผลแกส่ิงท่ีเราตองการจะวิเคราะห 
2. ความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห การท่ีจะคิดวิเคราะหไดดีนั้นจําเปนตองมี

ความรูความเขาใจพื้นฐานในเร่ืองนั้น เพราะความรูจะชวยในการกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห 
แจกแจง และจําแนกไดวาเรื่องนั้นเกี่ยวของกับอะไร มีองคประกอบยอย ๆอะไรบาง มีกี่หมวดหมู 
จัดลําดับความสําคัญอยางไร และรูวาอะไรเปนสาเหตุกอใหเกิดอะไร 

3. ความชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม นักคิดวิเคราะหจะตองมีองคประกอบท้ัง
สามนี้รวมดวย คือ ตองเปนคนท่ีชางสังเกต สามารถคนพบความผิดปกติทามกลางส่ิงท่ีดูอยางผิวเผิน
แลวเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ตองเปนคนท่ีชางสงสัยเมื่อเห็นความผิดปกติแลวไมละเลยไป แตหยุด
พิจารณา ขบคิด ไตรตรอง และตองเปนคนชางถาม ชอบต้ังคําถามกับตัวเองและคนรอบ ๆ ขาง
เกีย่วกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นเพื่อนําไปสูการคิดตอเกี่ยวกับเรื่องนั้น การตั้งคําถามจะนําไปสูการสืบคนความจริง
และเกิดความชัดเจนในประเด็นท่ีตองการวิเคราะห คําถามท่ีเกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห จะยึดหลัก 

5 W 1 H  ประกอบดวย Who (ใคร) What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เมื่อไร) Why(เพราะเหตุ
ใด) How (อยางไร) 
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4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล  นักคิดวิเคราะหตองมี
ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล สามารถคนหาคําตอบไดวาอะไรเปนสาเหตุใหเกิดส่ิง
นี้ เรื่องนั้นเช่ือมโยงกับเรื่องนี้ไดอยางไร เรื่องนี้มีใครเกี่ยวของบาง เกี่ยวของกันอยางไร เมื่อเกิดเรื่องนี้
จะสงผลกระทบอยางไรบาง สาเหตุท่ีกอใหเกิดเหตุการณนี้องคประกอบใดบางท่ีนําไปสูส่ิงนั้น วิธีการ 
ขั้นตอนการทําใหเกิดส่ิงนี้ ส่ิงนี้ประกอบดวยอะไรบาง แนวทางแกปญหามีอะไรบาง ถาทําเชนนี้จะเกิด
อะไรขึ้นในอนาคต และคําถามอื่น ๆ ท่ีมุงการออกแรงทางสมองใหตองขบคิดอยางมีเหตุผลเช่ือมโยง
กับเรื่องท่ีเกิดขึ้น 

จากองคประกอบของการคิดวิเคราะหดังกลาวจะเห็นไดวา การคิดวิเคราะหท่ีถูกตอง 
สมบูรณ และมีประสิทธิภาพนั้น จะตองอาศัยองคประกอบหลายๆอยางจึงจะไดขอเท็จจริงท่ี มี
ประโยชน สามารถนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหา  เหตุการณหรือสถานการณตาง  ๆใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง และเปนระบบ 

 

4.7 ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห 
ในการคิดวิเคราะห มีนักการศึกษาไดอธิบายถึงขั้นตอนการคิดวิเคราะหไวดังนี้ 
วนิช สุธารัตน (2547 : 130 - 132) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการคิดวิเคราะหวา

ประกอบดวย 

ขั้นที ่1 ระบุหรือทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นปญหา ผูท่ีจะทําการคิดวิเคราะห 
ตองเขาใจปญหาอยางกระจางดวยการต้ังคําถามเพ่ือท่ีจะเขาใจปญหาตาง ๆ ใหชัดเจน 

ขั้นที ่2 รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับปญหา จากการสังเกต การอาน การสัมภาษณ การ
วิจัยจะทําใหไดขอมูลท่ีชัดเจนเท่ียงตรงเพ่ือนํามาตัดสินใจในการคิดวิเคราะห 

ขั้นท่ี 3 พิจารณาความนาเช่ือถือของขอมูล หมายถึง การพิจารณาความถูกตอง
เท่ียงตรงของส่ิงท่ีนํามากลาวอาง รวมท้ังประเมินความเพียงพอของขอมูลท่ีจะนํามาใช 

ขั้นที ่4 การจัดขอมูลเขาเปนระบบ เปนการสรางความคิดความคิดรวบยอดหรือการ
สรางหลักการข้ึนโดยเริ่มจากการระบุลักษณะของขอมูล แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น จัดลําดับ
ขอมูล รวมท้ังขอตกลงพ้ืนฐาน การสังเคราะหขอมูลเขาเปนระบบและกําหนดขอสันนิษฐานเบ้ืองตน 

ขั้นที ่5 สมมติฐาน เปนการนําขอมูลท่ีจัดระบบระเบียบมาต้ังสมมติฐานเพื่อกําหนด
ขอบเขตและหาขอสรุปของขอคําถามหรือปญหาท่ีกําหนดไว ซึ่งตองอาศัยความคิดเช่ือมโยงสัมพันธใน
เชิงของเหตุผลอยางถูกตอง สมมติฐานท่ีต้ังข้ึนตองชัดเจนและมาจากขอมูลท่ีปราศจากอคติหรือความ
ลําเอียง 
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ขั้นที ่6 การสรุป เปนการลงความคิดเห็นหรือการเช่ือมโยงสัมพันธระหวางเหตุกับผล
อยางแทจริง ตองเลือกวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพของขอมูลท่ีปรากฏโดยใชเหตุผลทางตรรกศาสตร 
เหตุผลทางวิทยาศาสตรและพิจารณาถึงความเปนไปไดตามสภาพที่เปนจริง 

ขั้นท่ี 7 การประเมินขอสรุป เปนข้ันสุดทายของการคิดวิเคราะหเปนการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของขอสรุปและพิจารณาผลสืบเนื่องท่ีจะเกิดขึ้นตอไป 

สุวิทย มูลคํา (2547 : 19) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการคิดวิเคราะหวาประกอบดวย 

ขั้นที ่1 กําหนดส่ิงท่ีตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุประสงคของเรื่องราวตาง 
ๆ ขึ้นมาเพื่อเปนตนเรื่องท่ีจะใชวิเคราะห เชน พืช สัตว ดิน หิน รูปภาพ บทความ เรื่องราว เหตุการณ
หรือสถานการณจากขาว ของจริงหรือส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ 

ขั้นที ่2 กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยจากปญหา
ของส่ิงท่ีตองการวิเคราะห ซึ่งอาจจะกําหนดเปนคําถาม หรือกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะห
เพื่อคนหาความจริง สาเหตุหรือความสําคัญ เชน ภาพหรือบทความท่ีตองการส่ือบอกอะไรท่ีสําคัญ
ท่ีสุด 

ขั้นท่ี 3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยก
สวนประกอบของส่ิงท่ีกําหนดให เชน เกณฑการจําแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนหรือแตกตางกัน 

หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผล อาจจะเปนลักษณะความสัมพันธท่ีมีความ
คลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน 

ขั้นท่ี 4 พิจารณาแยกแยะ เปนการพินิจพิเคราะหทําการแยกแยะกระจายส่ิงท่ี
กําหนดใหออกเปนสวนยอย ๆ โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย Who(ใคร) What 

(อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เมื่อไร) Why (เพราะเหตุใด) How (อยางไร) 
ขั้นที ่5 สรุปคําตอบ เปนการรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญเพื่อหาขอสรุปเปนคําตอบหรือ

คําตอบปญหาของส่ิงท่ีกําหนดให 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2549 : 105) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการคิดวิเคราะหวา

ประกอบดวย 

1. การวิเคราะหเพื่อการจําแนกแยกแยะขอมูลออกเปนสวน  ๆ โดยจําแนก
รายละเอียดของขอมูลออกเปนสวน ๆ เพื่อใหเห็นองคประกอบของเรื่องนั้น เห็นภาพรวมท้ังหมด การ
เห็นภาพรวมทั้งหมดจะชวยทําใหเกิดความเขาใจ เห็นขอบกพรอง เห็นทางออกของปญหาไดชัดเจน
ขึ้น 

2. การวิเคราะหความนาจะเปน ในการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ แตละคนส่ือสาร
ตามความเขาใจ ความรูและประสบการณของตน ซึ่งมีความเปนไปไดท่ีจะเขาใจไมตรงกันในเรื่อง
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เดียวกัน ดังนั้นถาเรารับขอมูลอยางไมวิเคราะหอาจเขาใจและตีความผิดสงผลใหเกิดการแกปญหาผิด
ได 

3. การวิเคราะหความเปนไปได โดยพิจารณาองคประกอบของขอมูลเหตุการณให
ละเอียดและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลใหกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

วีระ สุดสังข (2550 : 26-28) ไดกลาวไววา วิธีการคิดสามารถฝกสมองใหมีทักษะการคิด
วิเคราะหใหพัฒนาขึ้น สามารถฝกตามข้ันตอนไดดังนี ้

1. กําหนดส่ิงท่ีตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุ ส่ิงของ เรื่องราวหรือ
เหตุการณตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อเปนตนเรื่องท่ีจะใชวิเคราะห 

2. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค เปนการกําหนดประเด็นสงสัยจากปญหาหรือส่ิง
ท่ีวิเคราะห อาจจะกําหนดเปนคําถามหรือกําหนดวัตถุประสงคการวิเคราะห เพื่อคนหาความจริง
สาเหตุหรือความสําคัญ 

3. กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เพื่อใชแยกสวนประกอบของส่ิงท่ีกําหนดให เชน 

เกณฑในการจําแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน 

4. กําหนดการพิจารณาแยกแยะ เปนการกําหนดการพินิจพิเคราะห แยกแยะ และ
ส่ิงท่ีกําหนดใหออกเปนสวนยอย ๆ โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย What (อะไร) 
Where(ท่ีไหน) When (เมื่อไร) Why (ทําไม) Who (ใคร) และ How (อยางไร) 

5. สรุปคําตอบ เปนการรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญเพื่อหาขอสรุปเปนคําตอบหรือตอบ
ปญหาของส่ิงท่ีกําหนดให 

จากขั้นตอนของการคิดวิเคราะหท่ีกลาวมา  สรุปไดวา การคิดวิเคราะหจะเกิดข้ึนได
จําเปนตองมีกระบวนการคิดอยางเปนข้ันเปนตอน ต้ังแตจุดเริ่มตนโดยหาส่ิงท่ีเช่ือมโยงสัมพันธกัน
อยางมีระบบจนถึงส้ินสุดของการคิดในแตละครั้ง  ดังนั้นกระบวนการหรือขั้นตอนของการคิดจะมี
ความสอดคลองกับองคประกอบของความสามารถในการใชเหตุผล รวมท้ังเทคนิคการต้ังคําถามท่ีเขา
มาเกี่ยวของกับทุกขั้นตอนของการคิดเพื่อหาขอมูลและความชัดเจนของเนื้อหาเร่ืองราวตาง  ๆ ท่ี
วิเคราะหแลว  และนําเน้ือหาไปประยุกตใชได 

 

4.8 การสอนเพือ่พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
การคิดวิเคราะหเปนกระบวนการทางปญญา ซึ่งผูสอนควรจะฝกฝนใหเกิดขึ้นในตัว

ผูเรียนโดยมีนักการศึกษาไดใหแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการคิดวิเคราะห ไว
ดังนี้คือ 

 สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา (2549 : 41) กลาววา การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียน ครูสามารถนําเหตุการณเรื่องราว บทกลอน บทเพลง ภาพ
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เหตุการณ ฯลฯ มาใหนักเรียนดู / อาน / ฟง และใหผูเรียนคิดวิเคราะหโดยครูบอกเปนคําส่ังหรือ
คําถาม ขึ้นอยูกับลักษณะของเหตุการณ แลวใหนักเรียนตอบ โดยการเขียน /อธิบาย / วาดภาพ 

นอกจากนี้ยังใชคําถามชวยในการฝกการวิเคราะหได โดย  เมื่อครูหาสถานการณตาง ๆ ไดแลว ครูก็
ใชคําถามหรือคําส่ังกระตุนใหผูเรียนคิด ขึ้นอยูกับวาคําถามนั้น จะถามผูเรียนในลักษณะใด เชน 

ถามจําแนกแยกแยะ / เปรียบเทียบ ขอมูลในสถานการณ 
  - ขอมูลใดบางเปนพวกเดียวกัน 

  - ขอมูลใดแตกตางจากพวก / ไมเขาพวก 

  - ขอมูลแบงออกเปนกี่กลุม / กี่พวก 

  - ขอมูลนี้ดีกวา / คุณภาพสูงกวา / มีประโยชนกวา / อยางไร (เปรียบเทียบ) 

    ฯลฯ 

ถามหาความสัมพันธขอมูลในสถานการณ 
  - จงระบุสาเหตุของสถานการณ (ระบุสาเหตุ) 

  - ผลท่ีตามมาหลังสถานการณนี้จบลง (ระบุผล) 

  - อะไรจะปรากฏ หลังสถานการณจบลง (ระบุผล) 

  - ขอมูลใดในสถานการณมีความสัมพันธกัน / สัมพันธกันอยางไรบาง 
(ความสัมพันธ) 
  - สถานการณนี้มีวัตถุประสงคอะไร / เปาหมายอะไร / ทําเพื่ออะไร (ระบุสาเหตุ
ของสถานการณ) 
  - ในสถานการณมีตอนใดเปนเหตุ / ตอนใดเปนผล (ระบุผล) 

  - ในสถานการณอะไรเกิดกอนและหลังตอเนื่องกนั (ระบุสาเหตุและผล) 

  - ผลการทดลอง / สาธิต เปนอยางไร (ระบุผลท่ีตามมา) 
    ฯลฯ 

ถามหาจุดเดน จุดดอย ความสําคัญ หลักการ (การวิพากษวิจารณ) 
  - อะไรคือหัวใจของเรื่องราว / สถานการณ (ระบุความสําคัญ) 

  - จุดสําคัญของเรื่องราว / สถานการณอยูท่ีไหน (ระบุความสําคัญ) 

  - ท่ีมีผูสนใจเรื่องราว สถานการณนี้เปนพิเศษ เพราะเหตุใด (ถามหลักการ) 
  - เรื่องราว / สถานการณนี้ มีลักษณะอยางไร (ถามหลักการ) 
  - ภาพนี้มีจุดเดน จุดดอย อะไรบาง (การวิพากษวิจารณ) 
  - เหตุการณนี้เนนเร่ืองใด จงแสดงดวยภาพ (วาดภาพ แสดงความสําคัญของเรื่อง) 
  - บทสนทนานี้ใหขอคิดท่ีเดนในเร่ืองใด (ระบุจุดเดน จุดดอย / ความสําคัญ) 

  - เรื่องราวขาดขอมูลใดท่ีทําใหเรื่องขาดความชัดเจน (ระบุจุดดอย) 
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  - เหตุการณ / เรื่องราวนี ้ยึดอะไรเปนหลัก (ถามหลักการ / ความสําคัญ) 

  - อะไรคือปญหาของเหตุการณ / สถานการณ (ระบุปญหา) 
    ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  9  แผนผังแสดงการคิดวิเคราะหสูการคิดระดับสูง 
ท่ีมา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2549 : 42 

 

ประเวศ วะสี (2542 : 26-29) ไดกลาววาการท่ีจะฝกใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห ตองสรางนิสัยแหงการคิดใหเกิดในตัวผูเรียนโดยมีวิธีฝกดังตอไปนี้ 

1. การฝกสังเกต สังเกตในส่ิงท่ีเห็น สังเกตส่ิงแวดลอม สังเกตการทํางาน การฝก
สังเกตจะทําใหเกิดปญญามาก โลกทัศนและวิธีคิด สติ- สมาธิ จะเขาไปมีผลตอการสังเกตและส่ิงท่ี
สังเกต 

2. การฝกบันทึก เม่ือสังเกตอะไรแลว ควรฝกบันทึกโดยการวาดรูปหรือบันทึก
ขอความหรือถายภาพ ถายวีดิทัศน จะบันทึกละเอียดมากนอยเพียงใด ควรใหเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ การบันทึกชวยพัฒนาปญญาไดอยางดี 

3. การฝกนําเสนอตอท่ีประชุมเมื่อมีการทํางานกลุม ไดเรียนรูอะไรมาควรมีการ
นําเสนอแลกเปล่ียนความรูกัน การนําเสนอเปนการพัฒนาปญญาท้ังของผูนําเสนอและของกลุม 

4. การฝกการฟง การรูจักฟงคนอื่นทําใหบุคคลฉลาดข้ึน โบราณเรียกวาเปน พหูสูต 

5. การฝกปุจฉา-วิสัชนา เพื่อมีการนําเสนอและการฟงแลวฝกปุจฉา- วิสัชนาหรือ
ถาม - ตอบ ซึ่งเปนการฝกใชเหตุผล วิเคราะห สังเคราะห ทําใหเกิดความแจมแจงในเร่ืองนั้น ๆ 

6. การฝกตั้งสมมติฐาน และต้ังคําถาม เมื่อเรียนรูอะไรไปแลว ควรฝกต้ังคําถามใหได
วา ส่ิงนี้คืออะไร ส่ิงนั้นเกิดจากอะไร อะไรมีประโยชน ทําอยางไรจะสําเร็จประโยชนอันนั้น 

การคิดวิเคราะห 

จําแนกแยกแยะ 

ระบุจุดเดน จุดดอย 

ระบุสาเหตุ ระบุผล 

- ระบุปญหา/จุดที่
ควรพัฒนา 
- เปรียบเทียบ
ขอมูลอยางมี
เหตุผล 

- วิพากษ วิจารณ 
- เปรียบเทียบ
จุดเดน จุดดอย 
เพ่ือตัดสินใจ การตัดสินใจ 

การคิดอยาง
วิจารณญาณ 

สรางสรรค
งาน 

แกปญหา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 
 

 

7. การฝกการคนหาคําตอบ เมื่อมีคําถามแลวก็ควรไปคนหาคําตอบจากหนังสือ 
ตํารา อินเทอรเน็ต หรือไปคุยกับคนเฒาคนแก แลวแตธรรมชาติของคําถามบางคําถามเมื่อคนหา
คําตอบทุกวิถีทางจนหมดแลวก็ไมพบ ตองหาคําตอบตอไปดวยการวิจัย 

8. การวิจัย การวิจัยเพื่อหาคําตอบเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทุกระดับ 
การวิจัยจะทําใหคนพบความรูใหมและมีประโยชนมาก 

9. การเช่ือมโยงบูรณาการและการเขาใจตนเอง เกิดการรูตัวเองตามความเปนจริงวา
สัมพันธกับคนอื่นและส่ิงอื่นอยางไร ซึ่งจะทําใหเกิดจริยธรรมข้ึนในตนเอง 

10. การฝกเขียนและเรียบเรียงทางวิชาการ การใหผูเรียนฝกการเขียนเรียบเรียง
กระบวนการเรียนรู และความรูใหมท่ีไดมา ทําใหเกิดการคนควาหาหลักฐานท่ีถูกตองนาเช่ือถือและ
เปนประโยชน 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 15 – 16) ไดกลาวถึง การสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวาประกอบดวย 

1. สอนดวยการต้ังคําถาม ท้ังคําถามเดียวและคําถามแบบชุด 

2. สอนโดยใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ฝกการวิเคราะหและสังเคราะห 
3. การเรียนรูแบบปรึกษาหารือ 

4. บันทึกการเรียนรู บันทึกขอสงสัย ความรูสึกสวนตัว ความคิดท่ีเปล่ียนไป 

5. การถามตนเอง ในการวางแผน จัดระเบียบ คิดไตรตรองในเร่ืองการเรียนรูของ
ตนเอง 

6. การประเมินตนเอง เพื่อประเมินความคิด และความรูสึกของตนเอง 
ในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียนนั้นผูสอน

จะตองรูและพัฒนาผูเรียน ในเรื่องทักษะการคิดไตรตรองและโครงสรางกระบวนการคิดใหเกิดในตัว
ผูเรียน ส่ิงสําคัญคือผูสอนตองมีความเช่ือม่ันในความรับผิดชอบของผูเรียนในการท่ีจะเรียนรูดวย
ตนเองและเกิดความมั่นใจวาการมีสวนรวมของผูเรียนจะกอใหเกิดความเพลิดเพลิน เห็นคุณคาในการ
เรียนรู เปนหนาท่ีของผูสอนท่ีจะจัดสรางบรรยากาศในช้ันเรียนใหเปนช้ันเรียนท่ีสงเสริม  กระตุน
ผูเรียนใหทํางานอยางอิสระและรวมกันทํางานทุกคน จัดวางรูปแบบการคิดและยุทธศาสตรการคิดให
เหมาะสม 

สุวิทย มูลคํา (2547 : 21 - 22) ไดกลาวถึงเทคนิคในการสอนใหนักเรียนคิดวิเคราะห 
โดยใชเทคนิค 5 W 1 H ซึ่งมีลักษณะการสอน ดังนี้ 

What (อะไร) ปญหาหรือสาเหตุท่ีเกิดขึ้น 

- เกิดอะไรข้ึนบาง 
- มีอะไรที่เกี่ยวของกับเหตุการณนี้ 
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- หลักฐานท่ีสําคัญท่ีสุดคืออะไร 
- สาเหตุท่ีทําใหเกิดเหตุการณนี้คืออะไร 

Where (ท่ีไหน) สถานท่ีหรือตําแหนงท่ีเกิดขึ้น 

- เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน 

- เหตุการณนี้นาจะเกิดขึ้นที่ใดมากท่ีสุด 

When (เมื่อใด) เวลาท่ีเหตุการณนั้นเกิดหรือจะเกิดข้ึน 

- เหตุการณนั้นนาจะเกิดขึ้นเมื่อใด 

- เหตุการณนั้นนาจะเกิดขึ้นที่ใดมากท่ีสุด 

Why (ทําไม) สาเหตุหรือมูลเหตุท่ีทําใหเกิดข้ึน 

- เหตุใดตองเปนคนนี้ เวลานี้ สถานท่ีนี้ 
- เพราะเหตุใดเหตุการณนี้จึงเกิดขึ้น 

- ทําไมจึงเกิดเรื่องนี้ 
Who (ใคร) บุคคลสําคัญเปนตัวประกอบหรือเปนผูเกี่ยวของท่ีจะไดรับผลกระทบท้ัง 

ดานบวกและดานลบ 

- ใครอยูในเหตุการณบาง 
- ใครนาจะเกี่ยวของกับเหตุการณนี้บาง 
- ใครนาจะเปนคนท่ีทําใหสถานการณนี้เกิดมากท่ีสุด 

- เหตุการณท่ีเกิดขึ้นใครไดประโยชน ใครเสียประโยชน 
How (อยางไร) รายละเอียดของส่ิงท่ีเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้นวามีความ 

เปนไปไดในลักษณะใด 

- เขาทําส่ิงนี้ไดอยางไร 
- ลําดับเหตุการณนี้วาเกิดขึ้นไดอยางไรบาง 
- เหตุการณนี้เกิดขึ้นไดอยางไร 
- มีหลักในการพิจารณาคนดีอยางไรบาง 

การสอนวิเคราะหโดยใชเทคนิค 5 W 1 H จะสามารถชวยไลเลียงความชัดเจนในแตละ
เรื่องไดเปนอยางดี ทําใหเกิดความครบถวนสมบูรณ นอกจากการใชเทคนิค 5 W 1 H แลวยังใช
เทคนิคการตั้งคําถามในลักษณะอ่ืน ๆ ได เชน 

1. คําถามเก่ียวกับจํานวน เชน เหตุการณท่ีเกิดขึ้นมีผูเกี่ยวของจํานวนกี่คน 

2. คําถามเชิงเงื่อนไข เชน ถา.......... จะเกิด............ 

3. คําถามเก่ียวกับการจัดลําดับความสําคัญ เชน ใครเปนคนสําคัญท่ีสุดของเร่ือง 
ประเด็นใดเปนประเด็นหลัก ประเด็นใดเปนประเด็นรอง 
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4. คําถามเชิงเปรียบเทียบ เชน ระหวาง......... กับ.......... ส่ิงใดสําคัญกวา 
ลักขณา สริวัฒน (2549 : 46 - 47) ไดกลาวถึง แนวความคิดของแบรนดเกี่ยวกับยุทธวิธี

การสอนคิด ดังนี้ 
1. การสอนเพ่ือใหคิด ผูสอนตองสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีชักชวนใหผูเรียนใช

ความคิดดวยวิธีการตอไปนี้ 
     1.1 การถกเถียงหรือการโตวาทีในหัวขอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เชน เกี่ยวกับจริยธรรม 

ความดีความช่ัว 
     1.2 การแกปญหา โดยสรางตัวอยางปญหาข้ึนมาใหชวยกันแกปญหาการหนี 

โรงเรียน การไมเช่ือฟงพอแม 
     1.3 การเขียนรายงาน อาจเขียนเปนใบปลิวโฆษณาจดหมายธุรกิจขอเสนอเพื่อ 

ขอรับทุนชวยเหลือ 

     1.4 การทดลอง เพื่อดูผลของวิธีการท่ีใชแกปญหาพฤติกรรมตาง ๆ 

     1.5 การเผชิญสถานการณจําลอง เพื่อใหไดประสบการณใกลเคียงประสบการณ 
จริง 

2. การสอนวิธีการคิด โดยผูสอนแนะนําใหผูเรียนทราบวิธีการใชทักษะพื้นฐาน
สําหรับการคิดกอนท่ีจะใหผูเรียนหาทางประยุกตนําเอาวิธีการนั้น ๆ ไปใชในงานท่ีซับซอนขึ้นซึ่งอาจ
เปนงานท่ีผูสอนมอบหมายใหหรืองานท่ีผูเรียนคิดขึ้นเอง 

3. การสอนเก่ียวกับการคิด การสอนในสวนนี้ มีองคประกอบ 3 สวนคือ ใหเขาใจ
เรื่องเก่ียวกับหนาท่ีของสมอง เรื่องขอบเขตของความรูหรือความรูเพิ่มขึ้นไดอยางไร  และการ
ตรวจสอบความคิดตนเอง (meta - cognition) 

จากการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ีกลาวมา พอสรุปไดวาการ
สอนจะตองใหผูเรียนไดฝกการคิด และมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู  ซึ่งจะชวยใหเขาใจกระบวนการ
คิดของตนเองจึงจะทําใหสามารถควบคุม ตรวจสอบ การคิดของตนได  

 

4.9 ประโยชนของการคิดวิเคราะห 
การคิดวิเคราะหมีประโยชนตอบุคคลทุกคนในการนําไปใช เพื่อการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่น

ในสังคมอยางมีความสุข ความสมหวังดังท่ีตนปรารถนา โดยมีนักการศึกษาไดเสนอแนวคิดในเรื่อง
ประโยชนของการคิดวิเคราะห ดังนี้ 

สุวิทย มูลคํา (2547 : 39) ไดกลาวถึงประโยชนของการคิดวิเคราะหไวดังนี้ 
1. ชวยใหรูขอเท็จจริง ขอเท็จจริงเปนฐานความรูในการนําไปใชในการตัดสินใจ

แกปญหา การประเมินและการตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
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2. ชวยในการสํารวจความสมเหตุสมผลของขอมูลท่ีปรากฏและไมดวนสรุปตาม
อารมณความรูสึกหรืออคติ แตสืบคนตามหลักเหตุผลและขอมูลท่ีเปนจริง 

3. ชวยใหไมดวนสรุปส่ิงใดงาย ๆ แตส่ือสารตามความเปนจริงขณะเดียวกันจะชวย
ใหเราไมหลงเช่ือขออางท่ีเกิดจากตัวอยางเพียงอยางเดียว แตพิจารณาเหตุผลและปจจัยเฉพาะในแต
ละกรณีได 

4. ชวยในการพิจารณาสาระสําคัญอื่น ๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจคร้ัง
แรกทําใหเรามองอยางครบถวนในแงมุมอื่น ๆ ท่ีมีอยู 

5. ชวยพัฒนาความเปนคนชางสังเกต การหาความแตกตางของส่ิงท่ีปรากฏ 

พิจารณาตามความสมเหตุสมผลของส่ิงท่ีเกิดขึ้นกอนท่ีจะตัดสินสรุปส่ิงใดลงไป 

6. ชวยใหหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ณ เวลานั้นโดยไมมีอคติ 

7. ชวยประมาณการความนาจะเปน โดยสามารถใชขอมูลพื้นฐานท่ีมีวิเคราะห
รวมกับปจจัยอื่น ๆ ของสถานการณ ณ เวลานั้นอันจะชวยคาดการณความนาจะเปนไดสมเหตุสมผล
มากกวา 

วนิช สุธารัตน (2547 : 135) ไดกลาวถึง ประโยชนของการคิดวิเคราะหไวดังนี ้
1. สามารถปฏิบัติงานอยางมีหลักการและเหตุผลและไดงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถประเมินงานโดยใชกฎเกณฑอยางสมเหตุสมผล 

3. สามารถประเมินตนเองอยางมีเหตุผล และมีความสามารถในการตัดสินใจไดอยาง
ดีอีกดวย 

4. ชวยใหสามารถแกปญหาอยางมีเหตุผล 

5. ชวยใหสามารถกําหนดเปาหมาย รวบรวมขอมูลท่ีชัดเจน คนหาความรู ทฤษฎี 

หลักการ ต้ังขอสันนิษฐาน ตีความหมาย ตลอดจนการหาขอสรุปไดดี 

6. ชวยใหผู คิดมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางถูกตอง  จนถึงข้ันมี
ความสามารถเปนนายของภาษาได 

7. ชวยใหคิดไดอยางชัดเจน คิดไดอยางถูกตอง คิดอยางกวางขวาง คิดอยางลึกซึ้ง
และคิดอยางสมเหตุสมผล 

8. ชวยใหเกิดปญญา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความเมตตาและมี
บุคลิกภาพในทางสรางประโยชนตอสังคม 

9. ชวยใหพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องในสถานการณท่ี
โลกมีการเปล่ียนแปลงสูยุคสารสนเทศ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549 : 33 - 45) ไดกลาวถึงประโยชนของการคิดวิเคราะหไว
ดังนี ้
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1. ชวยสงเสริมความฉลาดทางสติปญญา คนเราจะเฉลียวฉลาดนั้นตองประกอบดวย
ความฉลาด 3 ดาน คือความฉลาดในการสรางสรรค ความฉลาดในการวิเคราะหและความฉลาดใน
การปฏิบัติ โดยในสวนของความฉลาดในการวิเคราะหนั้น หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหและ
ประเมินแนวคิดท่ีคิดขึ้น ความสามารถในการคิดนํามาแกปญหาและความสามารถในการตัดสินใจ 

โดยธรรมชาติคนเราจะมีจุดออนดานความสามารถทางการคิดหลายประการ การคิดวิเคราะหจะชวย
เสริมจุดออนทางความคิดเหลานี้ 

2. ชวยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของกลุมตัวอยางในการสรุปเรื่องราวตาง ๆ 

สวนมากไมไดคํานึงถึงจํานวนขอมูลท่ีสามารถบงช้ีความสมเหตุสมผลของเรื่องนั้น แตดวนสรุปส่ิงตาง 
ๆ ไปตามอารมณความรูสึก ซึ่งทําใหเกิดการเขาใจผิดได การสรุปเชนนี้เรียกวาการสรุปแฝงดวยความ
มีอคติ ดังนั้น ควรสืบคนตามหลักการและเหตุผลขอมูลท่ีเปนจริงใหชัดเจนกอนจึงมีการสรุป 

3. ชวยลดการอางประสบการณสวนตัวเปนขอสรุปท่ัวไป การสรุปเรื่องตาง ๆ มีคน
จํานวนไมนอยท่ีใชประสบการณท่ีเกิดกับตนเองมาสรุปเปนเรื่องท่ัว ๆ ไปการอางเชนนี้กอใหเกิดความ
ผิดพลาดไดเพราะมีปจจัยอื่น ๆ ท่ีไมไดกลาวถึงเปนสาเหตุใหเกิดส่ิงนั้นได 

4. ชวยขุดคนสาระของความประทับใจครั้งแรก ความประทับใจครั้งแรกท่ีมีตอส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งจะทําใหเรารูสึกดีตอส่ิงนั้น ยิ่งเม่ือถูกกระตุนดวยความประทับใจตอ ๆ มายอมจะเปนเหตุให
เราสรุปวาส่ิงนั้นจะเปนเชนนั้นตลอดไป อันเปนเหตุใหเกิดความลําเอียงในการใหเหตุผลกับส่ิงนั้น ตาม
กาลเวลาและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และการคิดวิเคราะหนี้เองจะชวยในการพิจารณาสาระสําคัญอื่น 

ๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในครั้งแรกทําใหเรามองอยางครบถวนในแงมุมอื่น ๆ ท่ีมีอยู 
5. ชวยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรูเดิม การคิดวิเคราะหชวยในการ

ประมาณการความนาจะเปน โดยสามารถใชขอมูลพื้นฐานท่ีมีวิเคราะหรวมกับปจจัยอื่น  ๆ ของ
สถานการณ ณ เวลานั้นจะชวยคาดการณความนาจะเปนไดอยางสมเหตุสมผล 

6. ชวยวินิจฉัยขอเท็จจริงจากประสบการณสวนบุคคล โดยไมมีอคติท่ีกอตัวอยูใน
ความทรงจํา และทําใหเราสามารถประเมินส่ิงตาง ๆ ไดอยางสมจริง 

7. เปนพ้ืนฐานการคิดในมิติอื่น ๆ การคิดวิเคราะหนับวาเปนปจจัยท่ีทําหนาท่ีเปน
ปจจัยหลักสําหรับการคิดในมิติอื่น ๆ ไมวาจะเปนการคิดเชิงวิพากษการคิดเชิงสรางสรรคซึ่งการคิด
วิเคราะหจะชวยเสริมสรางใหเกิดมุมมองเชิงลึกในอันท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจและการแกปญหาได 

8. ชวยในการแกปญหา การคิดวิเคราะหเกี่ยวของกับการจําแนกแยกแยะ
องคประกอบตาง ๆ และการทําความเขาใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น เมื่อพบปญหาใด ๆใหสามารถ
วิเคราะหไดวาปญหานั้นมีองคประกอบอะไรบาง  เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้นซึ่งจะนําไปสูการ
แกปญหาไดอยางตรงประเด็น 
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9. ชวยในการประเมินและตัดสินใจ การคิดวิเคราะหชวยใหสามารถประเมิน
สถานการณและตัดสินใจเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางแมนยํากวา การท่ีมีเพียงขอเท็จจริงท่ีไมไดผานการ
วิเคราะหและทําใหรูสาเหตุของปญหา เห็นโอกาสความนาจะเปนในอนาคต 

10. ชวยใหความคิดสรางสรรคสมเหตุสมผล การคิดวิเคราะหชวยใหการคิดตาง ๆ 

อยูบนฐานของตรรกะและความนาจะเปนไปไดอยางมีเหตุผล  มีหลักเกณฑสงผลใหมีการคิด
จินตนาการหรือสรางสรรคส่ิงใหม ๆ มีการเช่ือมโยงสัมพันธระหวางส่ิงท่ีจินตนาการกับการนํามาใชใน
โลกแหงความเปนจริง ส่ิงประดิษฐท่ีเราพบเห็นในปจจุบันลวนเปนผลลัพธอันเกิดจากการวิเคราะหวา
ใชการไดกอนท่ีจะนํามาใชจริง 

11. ชวยใหเขาใจแจมกระจาง การคิดวิเคราะหชวยใหประเมินและสรุปส่ิงตาง ๆ บน
ขอเท็จจริงท่ีปรากฏ ไมใชสรุปตามอารมณและความรูสึกหรือการคาดการณวานาจะเปนเชนนี้ การคิด
วิเคราะหทําใหไดรับขอมูลท่ีเปนจริงซึ่งจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

จากประโยชนของการคิดวิเคราะหท่ีนักการศึกษากลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การ
คิดวิเคราะหชวยใหบุคคลมีความเฉลียวฉลาดมากข้ึน สามารถวินิจฉัยพิจารณาขอมูลจากหลักการและ
เหตุผลตางๆเพื่อนํามาใชในการแกปญหา หรือการตัดสินใจได โดยการคิดวิเคราะหจะเปนพื้นฐานใน
ดานการคิดมิติอื่นๆตอไป 

 
4.10 ขั้นตอนการสรางแบบวัดและประเมินทางความคิด 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2544 : 172 - 174) กลาววา ในการสรางแบบวัดความสามารถ
ทางการคิด มีข้ันตอนการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. การกําหนดจุดมุงหมายของแบบวัด 

การกําหนดจุดมุงหมายสําคัญของการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิด 

ผูพัฒนาแบบวัดจะตองพิจารณาจุดมุงหมายของการนําแบบวัดไปใชดวยวาตองการวัดความสามารถ
ทางการคิดท่ัว ๆ ไป หรือตองการวัดความสามารถทางการคิดเฉพาะวิชาการวัดนั้นมุงติดตาม
ความกาวหนาของความสามารถทางการคิด (Formative) หรือตองการเนนการประเมินผลสรุปรวม 

(Summative) สําหรับการตัดสินใจรวมท้ังการแปลผลการวัดเนนการเปรียบเทียบมาตรฐานของกลุม 

หรือตองการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว  
2. การกําหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ผูพัฒนาแบบวัดควรศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความสามารถ

ทางการคิดตามจุดมุงหมายท่ีตองการ และควรคัดเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับบริบทและ
จุดมุงหมายท่ีตองการเปนหลักยึด พรอมกับศึกษาใหเขาใจอยางลึกซึ้งเพื่อกําหนดโครงสราง
องคประกอบของความสามารถทางการคิดตามทฤษฎีและใหนิยามเชิงปฏิบัติการของแตละ
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องคประกอบในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมท่ีสามารถบงช้ีถึงลักษณะแตละองคประกอบของการคิดนั้น
ได 

3. การสรางผังขอสอบ   

การสรางผังขอสอบเปนการกําหนดเคาโครงของแบบวัดความสามารถทางการคิดท่ี
ตองการสรางใหครอบคลุม โครงสรางหรือองคประกอบใดบางตามทฤษฎีและกําหนดวาแตละสวนมี
น้ําหนักความสําคัญมากนอยเพียงใด 

4. การเขียนขอสอบ 

กําหนดรูปแบบของการเขียนขอสอบ ตัวคําถาม และวิธีการตรวจใหคะแนน เชน 

กําหนดวาตัวคําถามเปนลักษณะสถานการณ สภาพปญหาหรือขอมูลส้ัน ๆอาจไดมาจากบทความ
รายงานตาง ๆ บทสนทนาท่ีพบในชีวิตประจําวัน หรืออาจเขียนข้ึนมาเอง สวนตัวคําถามอาจเปน
ขอสรุปของสถานการณหรือปญหานั้น 3-5 ขอ สรุปเพื่อใหผูตอบพิจารณาตัดสินวาขอสรุปใด
นาเช่ือถือกวากัน นาจะเปนจริงหรือไม สวนการตรวจใหคะแนนมีการกําหนดเกณฑการตรวจให
คะแนน เมื่อกําหนดรูปแบบของขอสอบแลวก็ลงมือรางขอสอบตามผังขอสอบท่ีกําหนดไวจนครบทุก
องคประกอบ ภาษาท่ีใชก็ควรเปนไปตามหลักการเขียนขอสอบท่ีดีโดยท่ัวไป แตส่ิงท่ีตองระมัดระวัง
เปนพิเศษ ไดแก การเขียนขอสอบใหวัดไดตรงตามโครงสรางของการวัดและพยายามหลีกเล่ียงคําถาม
ท่ีทําใหผูตอบแสรงตอบเพ่ือใหดูดีใหไดหลังจากการรางขอสอบเสร็จแลว ควรมีการทบทวนขอสอบถึง
ความเหมาะสมของการวัดและความชัดเจนของภาษาท่ีใชโดยผูเขียนขอสอบเอง  และผูตรวจสอบท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการสรางขอสอบวัดความสามารถในการคิด 

5. การนําแบบวัดไปทดลองใช 
การนําแบบวัดไปทดลองใชวิเคราะหคุณภาพกับกลุมตัวอยางจริงหรือกลุมใกลเคียง

นําผลการตอบมาทําการวิเคราะหคุณภาพ  โดยทําการวิเคราะหขอสอบและวิเคราะหแบบสอบ 

วิเคราะหขอสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของขอสอบเปนรายขอในดานความยาก (p) และอํานาจ
จําแนก (r) เพื่อคัดเลือกขอสอบท่ีมีความยากพอเหมาะและมีอํานาจจําแนกสูงไวและปรับปรุงขอท่ีไม
เหมาะสมคัดเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพ และ/หรือขอสอบท่ีปรับปรุงแลวใหไดจํานวนตามผังขอสอบ
เพื่อใหผูเช่ียวชาญตรวจความตรงตามเนื้อหา และนําไปทดลองใชใหมอีกครั้งเพื่อวิเคราะหแบบสอบใน
ดานความเท่ียง (Reliability) แบบสอบควรมีความเท่ียงเบื้องตนอยางนอยจึงเหมาะท่ีจะนําไปใชได 
สวนการตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ถาสามารถหาเครื่องมือวัดความสามารถ
ทางการคิดท่ีเปนมาตรฐานสําหรับการใชเปรียบเทียบไดก็ควรคํานวณคาสัมประสิทธ์ิความตรงตาม
สภาพ (Comcurrent validity)ของการสอบดวย 
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6. การนําแบบวัดไปใชจริง 
หลังจากวิเคราะหคุณภาพของขอสอบเปนรายขอและวิเคราะหคุณภาพของแบบ

สอบท้ังฉบับวาเปนไปตามเกณฑคุณภาพท่ีตองการแลว จึงนําแบบวัดความสามารถทางการคิดไปใช
กับกลุมเปาหมายจริง ในการใชแบบวัดทุกครั้งควรมีการรายงานคาความเท่ียง (Reliability) ทุกคร้ัง
กอนนําผลการวัดไปแปลความหมาย 

สุวิทย  มูลคํา (2547 : 19) กลาวถึงการสรางแบบวัด กระบวนการคิดวิเคราะห
ประกอบดวย 

ขั้นที ่1 กําหนดส่ิงท่ีตองการวิเคราะห 
เปนการกําหนดวัตถุ ส่ิงของ หรือเหตุการณตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อเปนตนเรื่องท่ีจะใช

วิเคราะหเชน พืช สัตว หิน ดิน รูปภาพ บทความ เรื่องราว เหตุการณหรือสถานการณจากขาว ของ
จริงหรือส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ เปนตน 

ขั้นที ่2 กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 
เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยจากปญหาของส่ิงท่ีตองการวิเคราะห ซึ่งอาจจะ

กําหนดเปนคําถามหรือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะหเพื่อคนหาความจริง  สาเหตุ 

หรือความสําคัญ เชน ภาพนี้ บทความตองการส่ือหรือบอกอะไรที่สําคัญท่ีสุด 

ขั้นที ่3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ 
เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของส่ิงท่ีกําหนดให เชน 

เกณฑในการจําแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพันธ
เชิงเหตุผลอาจเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน 

ขั้นที ่4 พิจารณาแยกแยะ 
เปนการพินิจ พิเคราะหทําการแยกแยะ กระจายส่ิงท่ีกําหนดใหออกเปนสวนยอย ๆ 

โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เมื่อไร) 
Why (ทําไม) Who (ใคร) และ How (อยางไร) 

ขั้นที ่5 สรุปคําตอบ 

เปนการรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญเพื่อหาขอสรุปเปนคําตอบหรือตอบปญหาของส่ิงท่ี 

กําหนดให 
วนิช สุธารัตน (2547 : 130 -131) กลาวถึงขั้นตอนเทคนิคการต้ังคําถามแบบวัด

กระบวนการคิดวิเคราะห มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที ่1 ระบุหรือทําความเขาใจกับประเด็นปญหา 
ผูท่ีจะทําการคิดวิเคราะหจะตองทําความเขาใจปญหาอยางกระจางแจงดวยการต้ัง

คําถามหลาย ๆ คําถาม เพื่อใหเขาใจปญหาตาง ๆ ท่ีกําลังเผชิญอยูนั้นอยางดีท่ีสุด 
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ขั้นที ่2 รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหา 
ในขั้นนี้ผูท่ีจะทําการคิดวิเคราะหจะตองรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน จากการ

สังเกตการอาน การสัมภาษณ งานวิจัย เปนตน 

ขั้นที ่3 พิจารณาความนาเช่ือถือของขอมูล 

ผูท่ีคิดวิเคราะหพิจารณาความถูกตองเท่ียงตรงของส่ิงท่ีนํามาอาง  รวมท้ังการ
ประเมินความพอเพียงของขอมูลท่ีจะนํามาใช 

ขั้นที ่4 การจัดขอมูลเขาเปนระบบ 

เปนขั้นที่จะตองสรางความคิด ความคิดรวบยอด หรือสรางหลักการขึ้นใหไดดวยการ
เริ่มตนระบุลักษณะของขอมูล แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น จัดลําดับความสําคัญของขอมูล 

พิจารณาขีดจํากัดหรือขอบเขตของปญหา 
ในการสรางแบบวัดความสามารถทางการคิด มีข้ันตอนการดําเนินการสรุปได ดังนี้  

1) การกําหนดจุดมุงหมายของส่ิงท่ีตองการวิเคราะห 
2) การกําหนดปญหาหรือวัตถุประสงคของการวัด 

3) การกําหนดกฎเกณฑในการจําแนกหรือวิเคราะห 
4) การสรางขอสอบตามกฎเกณฑท่ีกําหนดไว 
5) การนําแบบวัดไปทดลองใช 
6) การนําแบบวัดไปใชจริง 
 

4.11  การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ไดมีนักการศึกษาอธิบายไวดังนี้ 
Bloom (Bloom.1956 อางใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.2539 : 149-154) 

กลาววา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนการวัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอยๆ 
ของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงคส่ิงใด 
นอกจากนั้นยังมีสวนยอย ๆ ท่ีสําคัญนั้นแตละเหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และเก่ียวพันโดย
อาศัยหลักการใด จะเห็นวาสมรรถภาพดานการวิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวของ
กันเสมอ การวิเคราะหจึงตองอาศัยพฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ และดานการนําไปใช มา
ประกอบการพิจารณา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภท คือ  

1. การวิเคราะหความสําคัญ (Analysis of Elements) เปนการวิเคราะหวาส่ิงท่ีมี 
อยูนั้นอะไร สําคัญหรือจําเปน หรือมีบทบาทท่ีสุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล เหตุผลใดท่ีถูกตอง
และเหมาะสมท่ีสุด ตัวอยางคําถาม เชน ส่ิงใดท่ีขาดเสียมิได สอนแบบใดเด็กจึงอยากเรียนมากกวาวิธี
สอนอื่นๆท่ีมีอยู 
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2. วิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationships) เปนความสามารถในการ
คนหาวาความสําคัญยอย ๆ ของเรื่องราว หรือเหตุการณนั้นตางติดตอเกี่ยวพันกันอยางไร สอดคลอง
หรือขัดแยงกันอยางไร การวิเคราะหความสัมพันธอาจจะถามความสัมพันธของเนื้อเรื่องกับเหตุ เนื้อ
เรื่องกับผล เหตุกับผล ตัวอยางคําถาม เชน เพราะเหตุใดรุงจึงโคงตามแนวโคงของโลก เหตุใดคนตกใจ
มากจึงมักเปนลม 

3. วิเคราะหหลักการ (Analysis of  Organizational Principles) เปน 

ความสามารถท่ีจะจับเคาเงื่อนของเร่ืองราวนั้นวายึดหลักการใด มีเทคนิคการเขียนอยางไรจึงชวนให
คนอานมีมโนภาพหรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเปนส่ือสารสัมพันธ เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
คําถามวิเคราะหหลักการมักจะลงทายวา ยึดหลักการใด มีหลักการใดอยูเสมอ ตัว อยางคําถาม
ประเภทวิเคราะหหลักการ เชน รถยนตวิ่งโดยอาศัยหลักการใด 

สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 144-147) กลาววา การวัดการวิเคราะห เปนการใช
วิจารณญาณเพ่ือไตรตรองการแยกแยะพิจารณาดูรายละเอียดของส่ิงตางๆ หรือเรื่องตางๆวามีช้ินสวน
ใดสําคัญท่ีสุด ของช้ินสวนใดสัมพันธกันมากท่ีสุด และช้ินสวนเหลานั้นอยูรวมกันได หรือทํางานได
เพราะอาศัยหลักการใด ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ 

1. การวิเคราะหความสําคัญหมายถึง การพิจารณาหรือจําแนกวา ช้ินใด สวนใด 
เรื่องใด เหตุการณใด ตอนใด สําคัญท่ีสุด หรือหาจุดเดน จุดประสงคสําคัญ ส่ิงท่ีซอนเรน 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาความเกี่ยวของระหวาง
คุณลักษณะสําคัญของเรื่องราวหรือส่ิงตางๆ วาสองช้ินสวนใดสัมพันธกัน รวมถึงขอสอบอุปมาอุปมัย 

3. การวิเคราะหหลักการ หมายถึง การใหพิจารณาดูช้ินสวน หรือสวนปลีกยอย
ตางๆ วาทํางานหรือเกาะยึดกันได หรือคงสภาพเชนนั้นได เพราะใชหลักการใดเปนแกนกลางจึงถาม
โครงสรางหรือหลัก หรือวิธีการท่ียึดถือ 

Watson and Glaser (1964 อางใน อารม โพธิ์พัฒน, 2550, หนา 50-51) ไดกลาวไว
วา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหจึงมี 5 ขั้นตอน คือ 

1. การระบุปญหา จะเปนการกําหนดปญหา และทําความเขาใจกับปญหาพิจารณา
ขอมูลหรือกําหนดปญหาขอโตแยงหรือขอมูลท่ีคลุมเครือ รวมท้ังนิยามความหมายของคํา และ
ขอความ การระบุปญหาเปนกระบวนการเริ่มตนการคิดวิเคราะห หรือการคิดอยางมีวิจารณญาณเปน
การกระตุนใหบุคคลเริ่มตนคิด เมื่อตระหนักวามีปญหา หรือขอโตแยงหรือไดรับขอมูลขาวสารท่ี
คลุมเครือ จะพยายามหาคําตอบท่ีสมเหตุสมผล เพื่อคิดอยางมีวิจารณญาณ 

2. การตั้งสมมติฐาน เปนการพิจารณาแนวทาง การสรุปอางอิงของปญหาขอโตแยง
หรือขอมูลท่ีคลุมเครือ โดยนําขอมูลท่ีมีการจัดระบบแลว มาพิจารณาเช่ือมโยงหาความสัมพันธเพื่อ
กําหนดแนวทางการสรุปท่ีนาเปนไปไดวา จากขอมูลท่ีปรากฏสามารถเปนไปในทิศทางใดบางเพื่อท่ีจะ
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ไดพิจารณาเลือกแนวทางท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด หรือการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลในการสรุปอางอิง
ตอไป 

3. การตรวจสอบสมมติฐาน เปนการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาขอโตแยง
หรือขอมูลท่ีคลุมเครือจากแหลงตาง ๆ รวมท้ังการดึงขอมูล หรือความรูจากประสบการณเดิมท่ีมีอยู
มาใชเพื่อออกแบบการทดลอง หรือวิธีการแกปญหา เปนการตรวจสอบสมมติฐานท่ีต้ังไวเพื่อเปน
แนวทางในการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล ในการสรุปอางอิงตอไป 

4. การสรุปอางอิงโดยใชหลักตรรกศาสตร  เปนการพิจารณาเลือกแนวทางท่ี
สมเหตุสมผลท่ีสุด จากขอมูลหรือหลักฐานท่ีมีอยู หลังจากกําหนดแนวทางเลือกท่ีอาจเปนไปไดก็จะ
พยายามเลือกวิธีการหรือแนวทางท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด  ท่ีจะนําไปสูการสรุปท่ีสมเหตุสมผลการใช
เหตุผลหรือทักษะการคิดท่ีจําเปนตอการสรุปปญหา  และเปนทักษะการคิดท่ีสําคัญของการคิด
วิเคราะห หรือ คิดวิจารณญาณ เพราะการคิดท่ีดีนั้นข้ึนอยูกับการใชเหตุผลท่ีดี และขอสรุปท่ีดีท่ีสุด
จะตองไดรับการสนับสนุนจากเหตุผลท่ีดีท่ีสุดดวย 

5. การประเมินสรุปอางอิง เปนการประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอางอิง
หลังจากตัดสินใจสรุปโดยใช หลักตรรกศาสตรจะตองประเมินขอสรุปอางอิงวา สมเหตุสมผลหรือไม 
ผลท่ีเกิดจะเปนอยางไร ถาขอมูลท่ีไดรับเปล่ียนแปลง และไดรับขอมูลเพิ่มเติมตองกลับไปรวบรวม
ขอมูลท่ีมีอยูอีกครั้งหนึ่งเพ่ือต้ังสมมติฐานสรุปอางอิงใหม 

สรุปไดวาการวัดความสามารถทักษะการคิดวิเคราะหทําไดดวยใชแบบสอบมาตรฐานวัด
ผลสัมฤทธิ์บุคลิกภาพ ความถนัด และความสามารถในดานตาง ๆ หรือใชการสังเกตภาระงานท่ีปฏิบัติ
จากการเขียนเรียงความ การแกปญหาในสถานการณเหมือนจริง และการรวบรวมในแฟมสะสมงาน 

อีกท้ังมีข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมการระบุปญหา การต้ังสมมติฐานการตรวจสอบสมมติฐาน การ
สรุปอางอิงโดยใชหลักตรรกศาสตรและการประเมินสรุปอางอิง ซึ่งจะบงช้ีถึงความสามารถดานทักษะ
การคิดวิเคราะห  

 

5. แผนการจัดการเรียนรู 
 

5.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ไดมีนักวิชาการใหความหมายไวหลายทานดวยกัน 

ดังนี้ 
วิมลรัตน สุนทรโรจน (2551 : 278-301) ไดกลาวถึง การวางแผนการสอนเปนภารกิจ

สําคัญของครูผูสอน ทําใหทราบลวงหนาวาจะสอนอะไร เพื่อจุดประสงคใด สอนอยางไรใชส่ืออะไร 
และวัดประเมินผลอยางไร โดยวิธีใดเปนการเตรียมตัวใหพรอมกอนสอน การท่ีผูสอนไดวางแผนการ
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สอนอยางถูกตองตามหลักการยอมชวยใหเกิดความม่ันใจในการสอน ทําใหสอนไดครอบคลุมเนื้อหา 
สอนอยางมีแนวทางและมีเปาหมาย และเปนการสอนท่ีใหคุณคาแกผูเรียน ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตอง
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ขั้นตอนการจัดทําและหลักการวาง
แผนการสอน ตลอดจนลักษณะของแผนการสอนท่ีดี เพื่อสงผลใหการเรียนการสอนดําเนินไปสู
จุดหมายปลายทางท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

รุจิร ภูสาระ (2545 : 158) กลาววา แผนการจัดการเรียนรู เปนเครื่องมือแนวทางในการ
จัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน ตามท่ีกําหนดไวในสาระการเรียนรูของแตละกลุมแผนการ
จัดการเรียนรูที่ดีจะตองสามารถตอบคําถามไดวา 

 1. จะใหนักเรียนมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคอะไรบาง 
 2. จะเสริมสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอะไรบาง จึงจะทําใหนักเรียนบรรลุผล

ตามจุดประสงค 
 3. ครูจะตองมีบทบาทอยางไรในการจัดกิจกรรมต้ังแตครูเปนศูนยกลางจนถึง

นักเรียนเปนผูจัดทําเอง 
 4. จะใชส่ือ/อุปกรณอะไรจึงชวยใหนักเรียนบรรลุจุดประสงค 
 5. จะรูไดอยางไรวานักเรียนเกิดคุณสมบัติตามท่ีคาดหวังไว 
สํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2546: 21) 

กลาวถึงแผนการจัดการเรียนรูวา คือ เคร่ืองมือในการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการพัฒนาผูเรียนให
เปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร 

อาภรณ ใจเท่ียง (2546 : 213) ไดกลาววา แผนการจัดการเรียนรูมีความหมาย
เชนเดียวกับแผนการสอน กลาวคือ เปนแผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู การใชส่ือการเรียนรู และ
การวัดผลประเมินผล ท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู หรือผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  

สรุปแผนการจัดการเรียนรู คือ การนําเนื้อหาของแตละสาระท่ีจะตองทําการสอนท้ังป 
มาวางแผนโดยจัดทําเปนหนวยการเรียนรูและแตละหนวยการเรียนก็จัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู 
เพื่อท่ีครูผูสอนจะไดเตรียมตัวใหพรอมในการสอนนักเรียนโดยการจัดเตรียมส่ือ อุปกรณ กิจกรรม 
แบบฝกทักษะ แบบทดสอบ การวัดผลประเมินผล โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีเนื้อหาสาระท่ี
สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังตามมาตรฐานการเรียนรูและตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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5.2 ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
วัฒนาพร ระงับทุกข (2543 : 85-129) ไดแบงขั้นตอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู

ไว ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
เปนการกําหนดส่ิงท่ีตองการใหผูเรียนมีหรือบรรลุ ซึ่งมีท้ังความรู ทักษะ และเจตคติ 

จุดประสงค  การเรียนรูจะไดมาจากจุดหมายของหลักสูตร จุดประสงคของวิชาหรือกลุมประสบการณ 
และจุดประสงคในคําอธิบายรายวิชาการเขียนจุดประสงคการเรียนรูท่ีสมบูรณนั้น  จะตองเขียนให
ครอบคลุมพฤติกรรมท้ัง 3 ดาน และเขียนในเชิงพฤติกรรม จุดประสงคสามารถจําแนกได 3 ดานดังนี้ 

 1. พุทธิพิสัย คือ จุดประสงคการเรียนรูที่เนนความสามารถทางสมองหรือความรอบ
รูในเนื้อหาวิชาหรือในทฤษฎี 

 2. ทักษะ คือ จุดประสงคการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติท่ีตองลงมือทํา 
 3. จิตพิสัย คือ จุดประสงคการเรียนรูที่เนนคุณธรรม หรือ เจตคติ หรือความรูสึกใน

จิตใจ 
ระดับของจุดประสงคการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู อาจแสดงพฤติกรรมการเรียนรูดานใดดานหนึ่ง หรือหลาย

ดานประกอบกัน ก็ได ในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูหรือจุดประสงคการเรียนการสอน  จะ
แบงเปน 2 ระดับคือ 

ระดับท่ี 1 จุดประสงคปลายทาง คือจุดประสงคท่ีเปนเปาหมายสําคัญท่ีมุงหวังให
เกิดขึ้นกับผูเรียนในการเรียนแตละเรื่อง หรือแตละแผนการสอนลักษณะของจุดประสงคปลายทาง 

1. ตอบสนองพฤติกรรมสําคัญของจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดประสงคของวิชา
และจุดประสงครายวิชาท่ีวิเคราะหไดจากคําอธิบายรายวิชา 

2. สะทอนคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีเปนผลจากการเรียนรู โดยครอบคลุมท้ัง
ดานความรู ความคิด ความสามารถในการปฏิบัติ และความรูสึก เชน เจตคติและคานิยมตางๆ 

3. การเขียนควรใชคําบรรยายเปนพฤติกรรมใหญ เชน มีความรู ความเขาใจ ใน
ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม 

ระดับท่ี 2 จุดประสงคนําทาง คือ จุดประสงคท่ีวิเคราะหความแตกออกจาก
จุดประสงคปลายทางเปนจุดประสงคยอยโดยกําหนดพฤติกรรมสํา คัญท่ีคาดหวังใหเกิดแกผูเรียน 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนจากจุดยอยไปจนถึงจุดใหญปลายทางในการสอนจึงควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดประสงคนําทางไปสูจุดประสงคปลายทาง 

วิธีเขียนจุดประสงคนําทาง ครูผูสอนสามารถเขียนจุดประสงคนําทางโดย 
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      1. นําจุดประสงคปลายทางมายอยเปนจุดประสงคนําทางหลายๆ ขอทําไดโดย
การพิจารณาวา ผูเรียนควรตองมีพฤติกรรมอะไรบางจึงจะเกิดการเรียนรูถึงจุดประสงคปลายทางได 

      2. ถามีจุดประสงคนําทางหลายขอ ควรเรียงลําดับพฤติกรรมท่ีตองการให
เกิดขึ้นจุดประสงคนําทางบางหัวขอ จําเปนตองเขียนตามลําดับกัน แตบางขอเปนอิสระตอกัน 

      3. คํากริยาเชิงพฤติกรรมในจุดประสงคนําทาง ควรแสดงพฤติกรรมท่ีตํ่ากวา
จุดประสงคปลายทาง 

      4. จุดประสงคปลายทางบางขอไมจําเปนตองมีจุดประสงคนําทาง 
      5. เขียนในลักษณะจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เชน ระบุลักษณะความแตกตาง

ระหวางรางกายท่ีสะอาดกับไมสะอาด ไดบอกสาเหตุของความไมสะอาดของรางกายและระบุแนว
ทางแกไขได 

ขั้นที่ 2 การกําหนดแนวการจัดการเรียนการสอน 

เปนการพิจารณาวา การเรียนการสอนในแผนนั้น มีจุดเนนหรือสาระสําคัญอะไร 
จะตองสอนเนื้อหาใดจึงจะครอบคลุมครบถวน จะเลือกใชเทคนิคหรือวิธีสอนใดในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจึงจะทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู และจะใชส่ือการเรียนการสอนใดจึงจะ
สอดคลองเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีกําหนดการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 

การเขียนสาระสําคัญ 

สาระสําคัญ หมายถึง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหา หลักการ วิธีการท่ีตองการ
จะใหผูเรียนไดรับหลังจากเรียนเรื่องนั้นๆ แลว ท้ังในดานความรู ความสามารถเจตคติสาระสําคัญจะ
เปนขอความท่ีเขียนในลักษณะสรุปเนื้อหา เปาหมายอยางส้ันๆ จะเขียนเปนความเรียงหรือเขียนเปน
ขอๆ ก็ได 

วิธีการเขียนสาระสําคัญ 

1. พิจารณาจุดประสงคการเรียนรูวาตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมหรือความรู
ความสามารถดานใด 

2. พิจารณาเน้ือหาวา เปนการเรียนการสอนเกี่ยวกับเร่ืองอะไร เรียนแลวผูเรียน
จะไดรับความรู  ความเขาใจ ความคิดรวบยอดอะไรหรือไดรับประโยชน คุณคาใดจากการเรียนเนื้อหา
นั้น 

3. นําผลการพิจารณาจุดประสงคการเรียนรูมาประกอบกับการพิจารณาเน้ือหาแลวเขียน
เปนขอสรุปเกี่ยวกับส่ิงท่ีผูเรียนจะเรียน หรือส่ิงท่ีผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรูนั้น 
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การกําหนดเนื้อหา 
คือ รายละเอียดของเรื่องท่ีใชจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดประสงคการ

เรียนรู ประกอบดวย ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และแนวปฏิบัติ การจะเขียนเนื้อหาสาระในการสอนแต
ละจุดประสงคหรือแตละเรื่องไดดีนั้น ครูผูสอนจะตองศึกษาหาความรูจากเอกสารตําราเรียน หนังสือ 

คูมือครูและแหลงความรูตางๆ นํามาพิจารณาใชประกอบใหเหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียนท้ัง
ในดานความยากงายและความถูกตองเหมาะสม การเขียนเนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรู ครูจะ
เขียนเนื้อหารายละเอียดท้ังหมดไวในแผนการจัดการเรียนรูตามหัวขอท่ีอยูในแผนการจัดการเรียนรูก็
ได แตหากรายละเอียดของเนื้อหามีมากควรเขียนเฉพาะหัวขอเร่ืองเนื้อหานั้นๆ ไว สวนรายละเอียดให
นําไปไวในสวนทายแผนการจัดการเรียนรู หรือนําสวนท่ีเปนเน้ือหาสาระของทุกแผนการจัดการเรียนรู
แยกไวอีกเลมหนึ่งตางหากเปนเอกสารประกอบการสอนก็ได 

การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

คือ สภาพการเรียนรูท่ีกําหนดข้ึนเพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมายหรือจุดประสงคการ
เรียนการสอนท่ีกําหนด การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหา และสภาพแวดลอมการเรียนรูดานตางๆ จึงเปนความสามารถและทักษะของครูมือ
อาชีพในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล 

 1. สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา 
 2. ฝกกระบวนการท่ีสําคัญใหกับผูเรียน เชน กระบวนการของศาสตรตางๆ 

กระบวนการเรียนรูตามหลักจิตวิทยา ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น เปนตน 

 3. เหมาะสมกับธรรมชาติและวัยของผูเรียน ตองคํานึงวาจะจัดอยางไรจึงจะ
เหมาะสมกับธรรมชาติ วัย ความสามารถ และความสนใจของผูเรยีนเปนสวนรวม 

 4. เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในโรงเรียนและชีวิตจริง ครูควรออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพของหองเรียน โรงเรียน และชุมชนโดยพยายามใชประโยชน
จากส่ิงท่ีมีอยูแลวใหมากท่ีสุด 

 5. เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ควรเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางท่ัวถึง และมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดการท่ีผูเรียนมีบทบาทเปนผูกระทํา
ในการดําเนินกิจกรรม การเรียนรูจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและกระตือรือรนท่ีจะเรียนอยางมี
ชีวิตชีวา 

 6. การเลือกเทคนิควิธีการสอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบ
ไปดวย 
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       6.1 จุดประสงคการเรียนรู ควรเปนขอมูลท่ีสามารถแนะครูใหสามารถเลือก
เทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

       6.2 ผูเรียน ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน เพื่อเปนพื้นฐานนําไปสูการกําหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยางเหมาะสม เชน ความสามารถทางสติปญญา วิธีการ
เรียนประสบการณเดิม 

       6.3 สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนการสอน สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศนี้หมายรวมถึงท้ังหองเรียน ในโรงเรียนและชุมชน ครูตองมีขอมูลวามีแหลงวิทยากร
สําคัญๆ ใดบาง 

       6.4 การใชเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

       6.5 ความเช่ียวชาญและประสบการณของครู ครูจําเปนตองมีความสามารถใน
การนําเทคนิควิธีการสอนหลาย ๆ วิธี มาใชเพื่อสนองความตองการของผูเรียน 

การกําหนดสื่อการเรียนการสอน 

ในการเลือกใชส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากการพิจารณาความ
เหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน ความสนใจและวิธีเรียนของผูเรียนแลวส่ิงสําคัญท่ี
ครูควรตองคํานึงในการเลือกส่ือคือประสิทธิผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

ประเภทของส่ือการเรียนการสอน แบงออกเปน 4 ประเภทคือ 

      1. ประเภทวัสดุ ไดแก ชอลก สี แผนภาพ แผนภูมิ ภาพถาย สไลด ฯลฯ 

      2. ประเภทอุปกรณ ไดแก เครื่องฉายภาพขามศีรษะ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร 
โทรทัศน ฯลฯ 

      3. ประเภทส่ิงพิมพ ไดแก เอกสาร ตําราเรียน แบบเรียน แบบฝกหัด ฯลฯ 

      4. ประเภทเทคนิควิธี ไดแก วิธีการสอนแบบตางๆ 

ขั้นที่ 3 การกําหนดวิธีวัดผลประเมินผล 

การวัดผลประเมินผล จัดเปนกิจกรรมสําคัญท่ีสอดแทรกอยูในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

องคประกอบของการวัดผลประเมินผล  ประกอบดวย 

1. การวัดผล คือ การตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมทางดานความรู ทักษะ เจตคติ
เปล่ียนไปตามจุดประสงคการเรียนรูหรือไม โดยใชเครื่องมือตางๆ เปนตัวสํารวจ 

2. การประเมินผล คือการตัดสินวาผูเรียนมีคุณภาพเปนอยางไรเมื่อนําคะแนนท่ีได
จากการวัดผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีต้ังไว 

ชนิดของการประเมินผล จําแนกตามจุดประสงคของการประเมิน แบงได 4 ชนิด 

คือ 
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 1. การประเมินผลกอนการเรียน เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียนท่ี
จําเปนในการเรียนตอไป 

 2. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงผลการเรียน เปนการประเมินในระหวางท่ีมีการเรียน
การสอนอยู เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียนและกระบวนการสอน 

 3. การการประเมินผลเพ่ือวินิจฉัยขอบกพรอง เพื่อหาจุดบกพรองของเด็กและหา
สาเหตุของปญหา 

 4. การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน เปนการประเมินผลเมื่อส้ินสุดการเรียนการ
สอนในแตละระยะ 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดเสนอแนะข้ันตอนในการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูไวดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(อาทิตย มุรี. 2544 : 

35) 

 1. ศึกษาหลักสูตร เพื่อใหเขาใจหลักการ จุดหมาย โครงสรางของกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ จุดประสงค ประสบการณ และคําอธิบายกลุมประสบการณซึ่งไดกลาวถึงแนวจัดการ
กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน เนื้อหาสาระสําคัญ ตลอดจนวัตถุประสงคของการเรียนรูวิชาท่ีครูสอน
ในแตละวิชา 

 2. ศึกษาคูมือการใชหลักสูตร คูมือหลักการสอน แนวการสอนใหเขาใจจุดเนนของ
หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร สาระสําคัญท่ีปรับปรุงและเปล่ียนแปลงบทบาทของ
ครูผูสอน ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ พัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคของการสอนในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู 

 3. นําโครงสรางเนื้อหาวิชา จุดประสงคของกลุมสาระการเรียนรูและจุดประสงค
รายวิชามากําหนดขอเนื้อหาหลัก หัวขอเนื้อหายอย โดยใหสัมพันธกับอัตราเวลาเรียนท่ีกําหนดใหแต
ละกลุมสาระการเรียนรู เปนการกําหนดการสอนระยะยาว 

 4. ศึกษาตัวอยางแนวการสอนในคูมือครู แลวจัดทําแผนการจัดการเรียนรูกําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน คาบเวลาเรียน ใหเหมาะสมกับหัวขอเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู
ของแตละหัวขอ เพื่อครูนําไปปรับสอนใหเหมาะสมกับเวลาท่ีจัดในตารางเรียนของแตละวันในแตละ
สัปดาหตอไป 

 5. จัดแผนการจัดการเรียนรู โดยครูจําตองพิจารณาขอมูลจากแหลงตาง ๆ มา
ประกอบ เชน หนังสือคนควา อางอิง สาระสําคัญสําหรับครู หนังสือเรียน ส่ือการเรียนการสอนวัสดุ
สําหรับนักเรียนฝกปฏิบัติ แบบทดสอบสําหรับวัดและประเมินผลนักเรียน 

วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545 : 321) กลาววา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีดีควรเปน
แผนการสอนท่ีใหแนวทางการสอนแกผูสอนอยางชัดเจน ท้ังดานจุดประสงคการสอน เนื้อหา การจัด
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กิจกรรมการเรียน การสอน การใชส่ือการสอน และการวัดผล ประเมินผล โดยเฉพาะแนวทางการจัด
กิจกรรม ควรเปนกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ ไดคิด ไดทํา ไดแกปญหา และไดเกิดทักษะ
กระบวนการสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

ถวัลย มาศจรัส (2546 : 55–56) ไดอธิบายขั้นตอนของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ไวดังนี้ 

 1. เลือกรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู นําหนวยการเรียนรูท่ีกําหนดไวมาพิจารณา
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 2. ต้ังช่ือแผนตามหัวขอสาระการเรียนรู 
 3. กําหนดจํานวน เวลา ระบุระดับช้ัน 

 4. วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูจากมาตรฐานการเรียนรูรายป รายภาคท่ีเลือกไว
เขียนเปนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา 

 5. เลือกจุดประสงคการเรียนรูท่ีวิเคราะหไวแลว เฉพาะขอท่ีสัมพันธกับหัวขอสาระ
การเรียนรู กําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรูหรือจุดประสงคปลายทางตามธรรมชาติวิชา 

 6. วิเคราะหสาระการเรียนรูเปนรายละเอียดสําหรับนําไปจัดการเรียนรูสาระการ
เรียนรูจะเปนเนื้อหาใหมของมวลเน้ือหาท่ีกําหนดไวที่จําเปนตองสอน 

 7. กําหนดจุดประสงคนําทางตามลําดับความยากงายของเน้ือหานั้น ๆ 

 8. เลือกกิจกรรมและเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม 

 9. เลือกส่ืออุปกรณสําหรับใชประกอบการจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรูที่เลือกมา เชน รูปภาพ บัตรคํา วีดิทัศน 

 10. จัดทําลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยคํานึงถึงขั้นตอนการสอนตาม
ธรรมชาติวิชา ตามจุดประสงคนําทาง และควรคํานึงถึงการบูรณาการเทคนิคและกระบวนการเรียนรู 
รวมท้ังสาระการเรียนรูอื่น ๆ เขาไวในแตละขั้นตอนดวย 

 11. กําหนดการวัดผลประเมินผล โดยระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู ท้ังท่ีเกิด
ระหวางเรียนตามจุดประสงคยอย จุดประสงคนําทาง และท่ีเกิดหลังการเรียนการสอน เมื่อจบ
แผนการจัดการเรียนรู โดยมีวิธีการวัดหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน ปฏิบัติจริง การ
ทดสอบความรู การทํางานกลุม ฯลฯ 

สรุปไดวา ขั้นตอนของการดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ตองเริ่มจากการ
กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังวาตองการใหนักเรียนไดอะไรจากการเรียนครั้งนี้ จากนั้นจึงกําหนด
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วาจะจัดกิจกรรมอยางไรเพื่อใหผูเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรูที่คาดหวังท่ีต้ังไว แลวจึงกําหนดวิธีการวัดผลประเมินผล ถาทําตามลําดับขั้นตอนก็จะทําใหได
แผนการจัดการเรียนรูท่ีสมบูรณ 
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5.3 องคประกอบของแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู 
วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545 : 298) กลาววา องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 

เกิดขึ้นจากความพยายามตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 1. สอนอะไร (หนวย หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระสําคัญ) 

 2. เพื่อจุดประสงคอะไร (จุดประสงคเชิงพฤติกรรม) 

 3. ตัวสาระอะไร (โครงรางเนื้อหา) 
 4. ใชวิธีการใด (กิจกรรมการเรียนการสอน) 

 5. ใชเครื่องมืออะไร (ส่ือการเรียนการสอน) 

 6. ทราบไดอยางไรวาประสบความสําเร็จหรือไม (วัดผลประเมินผล) 

เพื่อหาคําตอบดังกลาว จึงกําหนดใหแผนการจัดการเรียนรู มีองคประกอบดังนี้ 
 1. วิชา หนวยที่สอนและสาระสําคัญ (ความคิดรอบยอด) ของเรื่อง 
 2. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 3. เนื้อหา 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 5. ส่ือการเรียนการสอน 

 6. วัดผลประเมินผล 

สรุปดังนั้น ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู จึงตองเขียนใหครบทุกหัวขอ ท้ังวิชาท่ีจะ
สอน จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน  และการ
วัดผลประเมินผล 

 

5.4 ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ดี 

แผนการจัดการเรียนรูที่ดีจะชวยใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จไดดี ดังนั้นผูสอน
จึงควรทราบถึงลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูท่ีดี ซึ่งมีดังนี้ สงบ ลักษณะ (อางใน สรญา เช่ียว
สุทธิ, 2544 : 12) 

 1. สอดคลองกับหลักสูตรและแนวการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. นําไปใชสอนไดจริงและมีประสิทธิภาพ 

 3. เขียนอยางถูกตองตามหลักวิชา เหมาะสมกับผูเรียนและเวลาท่ีกําหนด 

 4. มีความกระจางชัดเจน ทําใหผูอานเขาใจงายและเขาใจไดตรงกัน 

 5. มีรายละเอียดมากพอท่ีทําใหผูอานสามารถนําไปใชสอนได 
 6. ทุกหัวขอในแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองสัมพันธกัน 

โดยแผนการจัดการเรียนรูที่ดีควรมีกิจกรรมการเรียนรูที่มีลักษณะ 4 ประการ ดังตอไปนี้ 
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 1. เปนแผนการจัดการเรียนรูที่มีกิจกรรมท่ีใหผูเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติใหมากท่ีสุด
โดยครูเปนเพียงผูคอยช้ีนํา สงเสริม หรือกระตุนใหกิจกรรมท่ีผูเรียนดําเนินการเปนไปตามความมุง
หมาย 

 2. เปนแผนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือทําสําเร็จ
ดวยตนเอง โดยครูพยายามลดบทบาทจากผูบอกคําตอบมาเปนผูคอยกระตุนดวยคําถามหรือปญหาให
ผูเรียนคิดแกหรือหาแนวทางไปสูความสําเร็จในการทํากิจกรรมเอง 

 3. เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการใชวัสดุอุปกรณท่ีสามารถ
จัดหาไดในทองถิ่น หลีกเล่ียงการใชวัสดุอุปกรณสําเร็จรูป ราคาสูง 

วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545 : 321) กลาววา แผนการจัดการเรียนรูท่ีดีควรเปนแผนการ
สอนท่ีใหแนวทางการสอนแกผูสอนอยางชัดเจน ท้ังดานจุดประสงคการสอน เนื้อหา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การใชส่ือการสอน และการวัดผล ประเมินผล โดยเฉพาะแนวทางการจัดกิจกรรม 

ควรเปนกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ ไดคิด ไดทํา ไดแกปญหา และไดเกิดทักษะกระบวนการ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

สรุปหลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีดี คือควรมีกิจกรรมใหนักเรียน ไดลงมือ
ปฏิบัติจริง เปดโอกาสใหนักเรียนไดคนหาคําตอบ หรือแสดงออก ตามเนื้อหาท่ีไดเรียน ทําใหเกิด
ทักษะกระบวนการ ในการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 
5.5 ประโยชนของการวางแผนการจัดการเรียนรู 
ฉลวย นุชนิยม (2546 : 30–31) ไดกลาวถึงประโยชนของการวางแผนการจัดการเรียนรู

ไวดังนี้ 
 1. ชวยใหครูเขาใจและมองเห็นงานของตน รวมไปถึงการเตรียมตัวลวงหนาท่ีชัดเจน 

 2. ชวยใหครูจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอม โดยใชทรัพยากรท่ี
มีอยูอยางคุมคา 

 3. ชวยใหครูมีจุดประสงคหรือเปาหมายท่ีชัดเจนในการนําทางใหนักเรียนเกิดการ
เรยีนรู 

 4. ชวยใหครูมีความชัดเจนในเนื้อหาและวิธีสอนท่ีจะนํามาใช 
 5. ชวยใหครูมีความมั่นใจ แกปญหาเฉพาะหนาได ทําใหกิจกรรมการเรียนการสอน

ดําเนินไปดวยความราบรื่น 

 6. ชวยใหครูไดจัดเตรียมกิจกรรม ส่ือการสอน และทดลองใชกอนดําเนินการสอน 

 7. ชวยเตือนความจําของครู ในข้ันตอนปฏิบัติการสอน 

 8. ชวยใหครูทําการสอนไดตามเวลาท่ีกําหนด 
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 9. ชวยใหครูไดเตรียมนักเรียนเขาสูการสอนไดดีขึ้น 

 10. ชวยใหครูไดประเมินผลการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับบทเรียน 

 11. ชวยใหครูสามารถวิเคราะหการสอนท่ีผานไปวาประสบความสําเร็จหรือมี
จุดบกพรองอยางไร 

ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง และคณะ (2545 : 53-54) ไดกลาวถึงประโยชนของการทําแผนการ
จัดการเรียนรู ดังนี้  

 1. เพื่อใหเห็นความตอเนือ่งของการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 
 2. เพื่อใหการจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความ

ตองการของผูเรียน 

 3. เพื่อใหสามารถเตรียมวัสดุ อุปกรณ และแหลงเรียนรูใหพรอมกอนทําการสอนจริง 
 4. เพื่อใหผูสอนมีความม่ันใจและเช่ือมั่นในการจัดการเรียนรู 
 5. เพื่อใหเกิดการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรูจากขอจํากัดท่ีพบ 

 6. เพื่อใหผูอื่นสอนแทนไดในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 

 7. เพื่อเปนหลักฐานสําหรับการพิจารณาผลงานและคุณภาพในการปฏิบัติการสอน 

 8. เพื่อเปนเครื่องบงช้ีความเปนวิชาชีพของครูผูสอน(แผนการจัดการเรียนรูเปน
ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพครู) 

สรุปไดวาแผนการจัดการเรียนรู ชวยใหครูผูสอนรูลวงหนาวาจะสอนอะไร ตองเตรียม
วัสดุอุปกรณอะไรในการสอนบาง ทําใหผูสอนเกิดความม่ันใจและมีความพรอมท่ีจะสอน อีกท้ังมี
วิธีการวัดผลประเมินผลท่ีมีคุณภาพเปนระบบ 

 

5.6 ความสําคัญของแผนการสอน 

ทวีศักดิ ์ไชยมาโย (นิเวศน จันทรกุล. 2547 : 34-35 ; อางอิงมาจาก ทวีศักด์ิ  ไชยมาโย. 

2537 : 4-5) ไดใหความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรูไวดังนี้. 
 1. ชวยใหครูไดมีโอกาสศึกษาความรูในเรื่อง หลักสูตรแนวการสอน การจัดทําส่ือ

ประกอบการสอน ตลอดจนวิธีการวัดผลอยางละเอียดทุกแงมุม 

 2. ชวยใหเกิดการวางแผนวิธีสอน วิธีเรียนท่ีมีความหมายยิ่งข้ึน เพราะการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูเปนการผสมผสานเนื้อหาสาระ และจุดประสงคการเรียนจากหลักสูตรกับหลัก
จิตวิทยาการศึกษา หรือนวัตกรรมการเรียนใหม ๆ ตลอดจนปจจัยอํานวยความสะดวกของโรงเรียน 

และสภาพปญหา ความสนใจ ความตองการของนักเรียน ผูปกครองและทรัพยากรในทองถ่ิน โดยใช
วิธีการเชิงระบบเพ่ือใหการเรียน การสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3. ชวยใหครูมีคูมือท่ีทําไวลวงหนา เพื่อใหเกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของหลักสูตร  สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ครบถวน สอดคลองกับระยะเวลาและจํานวนคาบท่ีมีอยูจริง ในแตละภาคเรียน นั้นคือ สอนได
ครบถวนและทันเวลา ชวยใหครูมีความมั่นใจในการสอนมากข้ึน 

 4. ชวยใหการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว
ชวยใหครูสามารถวินิจฉัยจุดออนของนักเรียนท่ีจะไดรับการแกไข  และทราบจุดเดนท่ีควรไดรับการ
เสริมสรางตอไป นอกจากนี้ยังชวยใหครูเห็นภาพการทํางานของตนเองไดเดนชัดขึ้น 

 5. ชวยใหครูผูสอนสามารถใชเปนขอมูลท่ีถูกตอง  เท่ียงตรง เพื่อเสนอแนะแก
บุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมวิชาการ ศึกษานิเทศก ผูบริหาร เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 6. ชวยใหผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของสามารถทราบข้ันตอน กระบวนการตาง ๆ ใน
การสอนของครูเพื่อการนิเทศติดตาม และประเมินผลการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 7. ถาผูสอนติดธุระจําเปนไมสามารถสอนดวยตนเองได แผนการสอนจะใชเปนคูมือ
ครูแกผูมาสอนแทนไดเปนอยางดี 

 8. เปนการพัฒนาวิชาชีพ ท่ีแสดงวางานสอนตองไดรับการฝกฝนท่ีมีความชํานาญ
โดยเฉพาะมีเครื่องมือและเอกสารที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ 

 9. เปนผลงานทางวิชาการอยางหนึ่ง ท่ีแสดงใหเห็นถึงความชํานาญการพิเศษหรือ
ความเช่ียวชาญของผูจัดทําแผนการสอน ซึ่งสามารถนําไปพัฒนางานในหนาท่ี และเสนอเล่ือนระดับ
ใหสูงขึ้นได 

บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545 : 4) ไดกลาวถึงความสําคัญของแผนการสอนตอวิชาชีพครู 
ดังนี้ 

 1. แผนการสอนเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนครูแบบมืออาชีพ มีการเตรียมการ
ลวงหนา แผนการสอนของครูสะทอนใหเห็นถึงการใชเทคนิคการสอน ส่ือนวัตกรรมและจิตวิทยาการ
เรียนรูของเด็ก มาผสมผสานกันหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนท่ีตนเองสอนอยู 

 2. แผนการสอนชวยสงเสริมใหครูไดศึกษาคนควาหาความรู เกี่ยวกับหลักสูตร 
เทคนิคการสอน ส่ือ นวัตกรรม และวิธีการวัดผลและประเมินผล เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

 3. แผนการสอนทําใหครูผูสอนและครูท่ีจะปฏิบัติการสอนแทน สามารถปฏิบัติการ
สอนไดอยางมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ 

 4. แผนการสอนเปนหลักฐานท่ีแสดงขอมูลดานการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลท่ีจะนําไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป 
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 5. แผนการสอนเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงความเช่ียวชาญในวิชาชีพครู ซึ่งสามารถ
นําไปเสนอเปนผลงานทางวิชาการ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจําป เพื่อขอเล่ือน
ตําแหนง หรือระดับใหสูงข้ึน และเพื่อใชประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

จากท่ีนักวิชาการไดกลาวขางตน สามารถสรุปไดวาแผนการสอนมีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่ง เพราะชวยสะทอนใหเห็นความเปนครูมืออาชีพ  จากเทคนิคการสอน ส่ือนวัตกรรม และชวยใหครู
มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนลวงหนา ทําใหครูไดศึกษาหาความรูคนควาเพิ่มเติมท้ังเรื่อง
หลักสูตร เทคนิคการสอน ส่ือนวัตกรรม  นอกจากนี้ ยังสามารถนําไปเสนอเปนผลงานทางวิชาการ
เพื่อประกอบการขอเล่ือนขั้น หรือใชประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดอีกดวย 

 

5.7 รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 
วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545 : 299-301) กลาววา รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูไม

มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยูกับหนวยงานหรือสถานศึกษาแตละแหงจะกําหนดอยางไรก็ตามลักษณะสวน
ใหญของแผน  การจัดการเรียนรูจะคลายคลึงกัน ซึ่งพอสรุปได 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. แบบเรียงหัวขอ รูปแบบน้ีจะเรียงตามลําดับกอนหลังโดยไมตองตีตารางรูปแบบนี้
ใหความสะดวกในการเขียน เพราะไมตองตีตาราง แตมีสวนเสีย คือยากตอการดูใหสัมพันธกันในแต
ละหัวขอดังตัวอยาง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2536 : 34) 

ตัวอยางรูปแบบการสอนแบบเรียงหัวขอ 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยที่………………………......................................................................... 

หนวยยอยท่ี……..…………………………………………………………………………………………………………...……….. 

ช้ัน.…………..……………………………………................................................................................................. 

เรื่อง……………………………………………………..……..……. เวลาเรียน…..……………………………..……..……….. 

ช่ัวโมง…..…………………………………………………………..………………………….…………………….………………... 

1. สาระสําคัญ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. จุดประสงค 
 2.1 จุดประสงคปลายทาง…………………………………….……………………………………………………… 

 2.2 จุดประสงคนําทาง………………………………………………………………………………………………… 

3. เนื้อหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ส่ือการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. การวัดและประเมินผล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม หรือภาคผนวก 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. แบบกึ่งตาราง รูปแบบนี้จะเขียนเปนชอง ๆ ตามหัวขอท่ีกําหนด แมวาตองใช
เวลาในการตีตารางแตก็สะดวกตอการอาน ทําใหเห็นความสัมพันธของแตละหัวขออยางชัดเจน
(อาภรณ ใจเท่ียง. 2540 : 206) 

ตัวอยางรูปแบบการสอนแบบก่ึงตาราง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระ …………………………. ช้ัน …………………………… 

หนวยที ่………… เรื่อง ……………………… เวลา ……………… ช่ัวโมง วันท่ี ……..…………….. 

สาระสําคัญ ……………………………………………………………………………………….……………. 

จุดประสงคปลายทาง  1. ………………………………………………………………………………. 

         2. ………………………………………………………….…………………… 

จุดประสงค 
เชิง

พฤติกรรม 

เนื้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือการ
เรียน 

การสอน 

การวัดและ 

ประเมินผล 

หมาย
เหตุ 

  1. ขั้นนํา ………….……………… 

2. ขั้นสอน ………………………. 

3. ขั้นสรุป …………………………. 

4. ขั้นวัดผล ………………………. 

   

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 
 

 

3. แบบตาราง รูปแบบนี้จะเขียนเปนชอง ๆ คลายแบบกึ่งตาราง โดยนําหัวขอ
สาระสําคัญมาไวในตารางดวย (อาภรณ ใจเท่ียง. 2540 : 221-223) 

ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ …………………………………… 

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม ส่ือ/แหลง 
เรียนรู 

กระบวนการ การวัด 

ประเมินผล 

 

 

 

     

 (ลงช่ือ) ……………………….. ผูสอน 

                                                                                      ( ……………………….. ) 

สรุปไดวา การเขียนแผนการสอนนั้นสามารถเขียนได 3 รูปแบบดวยกัน คือ 1.แบบเรียง
หัวขอ 2. แบบกึ่งตาราง 3.แบบตาราง ท้ังนี้ในการเขียนขึ้นอยูกับความชอบและความถนัดของผูเขียน 

 
5.8 ขอควรคํานึงในการทําแผนการจัดการเรียนรู 
วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545 : 320) กลาววา การเขียนแผนการจัดการเรียนรูควร

คํานึงถึงขอตอไปนี้ 
  1. เขียนใหชัดเจนแจมแจงในทุกขอเพื่อใหความกระจางแกผูอาน  มีรายละเอียด
พอสมควร ไมยนยอและไมละเอียดมากเกินไป 

  2. ใชภาษาเขียนท่ีส่ือความหมายไดเขาใจตรงกัน เปนประโยคท่ีไดใจความ เปน
ขอความท่ีไมยืดยาวเย่ินเยอ และไมเปนภาษาพูด 

  3 เขียนทุกหัวขอหรือทุกชองใหสอดคลองกัน เชน 

     3.1 สาระสําคัญจะตองสอดคลองกับเนื้อหา 
     3.2 จุดประสงคจะตองสอดคลองกับเนื้อหา กิจกรรม และการวัดผล 

     3.3 ส่ือการเรียนจะตองสอดคลองกับกิจกรรมและการวัดผล 

     3.4 เขียนใหเปนลําดับข้ันตอนการสอนกอน–หลัง ในทุกหัวขอ 

     3.5 เขียนทุกหัวขอใหถูกตอง เชน จุดประสงคตองเขียนใหเปนจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม 
     3.6 จัดเนื้อหา กิจกรรม ใหเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนดไว 
     3.7 คิดจัดกิจกรรมใหนาสนใจอยูเสมอไมควรใชวิธีเดียวกันทุกครั้งท่ีสอน 

     3.8 เขียนใหเปนระเบียบ งายแกการอาน และสะอาดชวนอาน 

     3.9 เขียนในส่ิงท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสอนตามที่ไดวางแผนไว 
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สรุปไดวา ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูควรคํานึงถึง ภาษาท่ีใชในการเขียน ควร
เปนภาษาท่ีอานเขาใจงาย ชัดเจน เปนระเบียบ งายแกการอาน ส่ือความหมายไดเขาใจตรงกัน แตละ
หัวขอมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกัน 

 

6.   งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

6.1 งานวิจัยในประเทศ 

ปริมประภา โตศรี (2550 : 48)ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย วิชา
วิทยาศาสตร เรื่องการสืบพันธของสัตว ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 85.45/89.90 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
สถิติ t-test พบวากลุมผูเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กลุมผูเรียน จากการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ศิริพร ไชยพันนา (2551 : 89)ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง พืชสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 
83.08/88.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และนักเรียน
มีระดับความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับมากท่ี สุด ซึ่งสูงกวา
ระดับท่ีต้ังไว  

เอกภูมิ  ชูนิต  (2553 : 121) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทวีปเอเชีย ท่ี
สรุปบทเรียนดวยแผนท่ีความคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 81.60/82.82 นักเรียนมีผลการเรียนรูเรื่องทวีปเอเชีย
หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนพบวา ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05  นักเรียนมีความสามารถในการสรุปบทเรียนดวยแผนท่ีความคิดอยูในระดับเกณฑดี และนักเรียน
มีความคิดเห็นตอพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย ในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

สุรางคนา สานุกูล (2553:79) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง การเคล่ือนท่ีและตําแหนงของวัตถุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 81.70 / 80.60 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 มี
ผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนหลังจากท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนกัเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพวิ เตอรชวย
สอนโดยรวมอยูในระดับมาก 
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 วนิดา สุขสมโสด (2552:96 ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง แรงและความ
ดันความสามารถดานการคิดวิเคราะห และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7 E) รวมกับ
แผนผังความคิด (Mind Map)กับการจัดการเรียนรูตามปกติ  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7 E) รวมกับแผนผังความคิด (Mind Map) และ
นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร ความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะห และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอย
ละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การเรียนรู 7 ขั้น (7 E) รวมกับแผนผังความคิด มีเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร 
มากกวานักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .003 (p < 

.003) 
ทัศนมน หนูนิมิต (2551:91) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด

วิเคราะห และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักประกอบแผนผังความคิดและสืบเสาะหาความรู  7  ขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และนักเรียนท่ีเรียนโดยใช
ปญหาเปนหลักประกอบแผนผังความคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานมากกวานักเรียนท่ีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นตอน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ภัชราพร ปริโยทัย.(2551:81).ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกทักษะการคิดวิเคราะห กลุม
สาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัย พบวา  ชุดฝกทักษะการคิด
วิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 3 ท่ี ผูวิ จัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ เทากับ 82.20/81.42 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  ความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังการใชชุดฝกสูงกวากอนใชชุดฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  

ชลาทิพย อินทรเสนีย (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
และคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะห และ
การคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และการคิดสังเคราะหสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ศรัณยา หนูเงิน (2548:บทคัดยอ) สรางแบบวัดความสามารถทางการคิดสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไดขอสอบวัดความสามารถทางการคิดมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกขอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 
 

 

ดัชนีความยากของขอสอบต้ังแต .21 ถึง .79 มีดัชนีอํานาจจําแนกขอสอบต้ังแต .23 ถึง .38 และคา
ความเท่ียงตรงของแบบวัดท้ังฉบับเทากับ .81 มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางอยูในเกณฑดี มีคาไค-

สแควร เทากับ 131.55 ท่ีองศาอิสระเทากับ 283     คาความนาจะเปน 1.00 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เทากับ .99 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .99 และดัชนี
วัดความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 

รัตนา สิงหกูล.(2550:41).ไดศึกษาการสอดแทรกกิจกรรมการฝกทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ในการสอนท่ีมีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัย
พบวา ภายหลังการสอนคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีเขารับการทดลอง สูง
กวากอน การสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และกอนการทดลองรอยละ 72 ของนักเรียน
ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับตํ่า และรอยละ 28 อยูในระดับพอใช หลังการทดลอง
พบวามีเพียงรอยละ 4 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูในระดับตํ่า รอยละ 8 อยูใน
ระดับดี และรอยละ 88 อยูในระดับดีมาก 

สุมาลี เข่ือนแกว.(2552:70). ไดศึกษาการสรางแบบวัดการคิดวิเคราะหวิชาคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา ผลการสรางและหาคุณภาพของแบบวัดการคิดวิเคราะห
วิชาคณิตศาสตร ปรากฏวาได ขอสอบจากเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 6 สาระ จํานวน 
60 ขอ มีคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและเชิงโครงสรางจากการพิจารณาโดยผูเช่ียวชาญมีคา
ดัชนีความสอดคลองเทากับ .50-1.00 คาความยากงายรายขอ เทากับ 0.25-0.79 คาอํานาจจําแนกมี
คาต้ังแต .29-.68 โดยคาอํานาจจําแนกของตัวลวงมีคามากกวา 0 ขึ้นไปทุกตัวเลือก ท้ัง 60 ขอ 
ขอสอบท้ังฉบับ มีคาความยากงายเฉล่ียเทากับ .465 คาอํานาจจําแนกเฉล่ียเทากับ .425 และมีคา
ความเช่ือมั่นเทากับ .899 และ คาความ คลาดเคล่ือนมาตรฐาน 3.392 และ ผลการสรางเกณฑปกติ
ของแบบวัดความคิดวิเคราะหวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ปรากฏวา ไดคะแนนทีปกติ
มีคาต้ังแต 32-75 โดยคะแนนทีปกติ 50 เทากับ คะแนนดิบ 23 คะแนน 

รัชนี อุดทา(2552:65).ไดศึกษาเก่ียวกับการสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชการ
เรียนรูที่เนนปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1 โรงเรียนบานปางสัก จังหวัดเชียงใหม  
ผลการวิจัยพบวา หลังการเรียนรูที่เนนปญหาเปนฐาน การคิดวิเคราะหของนักเรียนสูงกวากอนเรียน 
โดยอยูในเกณฑระดับดี (รอยละ 75.96) 

อารม โพธิ์พัฒน (2550:บทคัดยอ ) ท่ีศึกษาผลการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุด
กิจกรรมการเขียนแผนผังมโนทัศน พบวา  ผลการเรียนรูทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนทัศน หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 และความสามารถทางการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
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3 ท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนทัศนหลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 

สมยา ทาเกตุ (2552 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหและความสามารถใน
การเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับ 

แผนภูมิตนไม ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค KWLH รวมกับ แผนภูมิตนไม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
คะแนนเฉล่ียของทักษะการคิดวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู  และ
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูงมาก 2) ความสามารถในการเขียนสรุปความ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับ แผนภูมิตนไม โดยมี
คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการเขียนสรุปความ อยูในระดับสูง และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH รวมกับ แผนภูมิตนไม อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดทุกดาน
ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความเห็นวา การปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนทําไดงาย
ไมสับสน ดานบรรยากาศในการเรียนรู นักเรียนมีความเห็นวา นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และในดานประโยชนท่ีไดรับ นักเรียนมีความเห็นวา เทคนิค
การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหามากย่ิงขึ้น 

 

6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
Phalavonk (1991, Abstract) ไดศึกษาผลของแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตรโดย

คอมพิวเตอรชวยสอน กับนิสิตปแรกของมหาวิทยาลัยรัฐบาลท่ัวประเทศ กลุมตัวอยางมีจํานวน 960 

คน แบงเปนกลุมทดลองซึ่งเรียนโดยคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมควบคุมเรียนแบบบรรยาย ผลการวิจัย 

พบวาผลสัมฤทธิ์และเจตคติของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

Phinney (1991 : 21 - 28) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชคอมพิวเตอรชวยสอนเขียนกับ
ความกลัวการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปท่ี 1 มหาวิทยาลัยเท็กซัส ท่ีไมใชเจาของภาษา
ผลการวิจัยปรากฏวา นักศึกษาในกลุมทดลองท่ีใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการเขียนมีความกลาในการ
เขียนภาษาอังกฤษมากข้ึน มีทัศนคติท่ีดีขึ้น และมีความกระตือรือรนมากขึ้น 

Neu and Scarcella (1991 : 56-63) ไดทําการสํารวจทัศนคติของนักศึกษาท่ีใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในระดับปริญญาตรี 54 คน คนท่ีไดทดลองใชคอมพิวเตอรชวยในการ
สอนการเขียนในช้ันเรียนการเขียนพบวานักศึกษากวารอยละ 69 เห็นวาการใชคอมพิวเตอรชวยสอน
การเขียนเปนส่ือท่ีทาทาย และชวยสรางความมั่นใจในความสามารถของตนเองมากขึ้น  และรอยละ 

67 เห็นวาคอมพิวเตอรสามารถสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดีกวาการสอนแบบเดิม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



95 
 

 

Huang,Cheng-Fang (2004 : 185) ทําการวิจัยเรื่องการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนสําหรับเด็กออทิสติกโดยใชหลักในการมองเห็นคําศัพท ผลการศึกษาพบวาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเปนส่ือกลางท่ีมีประสิทธิภาพในการชวยสอนเรื่องการอาน เมื่อมีการใชครูเปนแกนกลางคอย
ชวยเหลือตามความตองการของแตละบุคคลทําใหเด็กออทิสติกแตละคนประสบความสําเร็จตามท่ี
ตองการ และเพ่ือเปนแนวทางท่ีเปล่ียนแปลงใหเด็กไปสูการพัฒนาความสามารถท่ีสูงข้ึน  ครูมีหนาท่ี
เปนแกนกลางคอยชวยเหลือ ซึ่งถาไมมีครูเด็กจะทําไมไดหรือทําใหพัฒนาไปอยางชาๆ  

Luckevich, Diana (2008 : 156) ทําการวิจัยเรื่อง คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคําศัพท
สําหรับเด็กออทิสติกผลการศึกษาพบวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหเด็กออทิสติกมี
พัฒนาการความกาวหนาไปสูการเรียนรูคําอธิบายใหม ๆ เพิ่มเติมทักษะท่ีมากกวาส่ิงท่ีมีอยูภายในซึ่ง
ถายทอดผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยเด็กออทิสติกสามารถแสดงความคิดเห็นและมีการ
โตตอบระหวางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเด็กออทิสติก 

Ahmet Hakan Hançer, Ahmet Türker Tüzemen (2008:199-205) ไดทําการวิจัย
เก่ียวกับผลของการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาวิทยาศาสตร  โดยแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับกลุมควบคุมท่ีเรียนแบบ
ปกติ ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนการสอนแบบ
ปกติ 

Carmelita Y. Ragasa.(2008:บทคัดยอ).ไดเปรียบเทียบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กับวิธีการสอนแบบด้ังเดิม วิชา สถิติพื้นฐานโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองท่ี
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับกลุมควบคุมท่ีเรียนแบบด้ังเดิม ผลการวิจัยพบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นมากกวาการเรียนแบบด้ังเดิม แตทัศนคติ
ของนักเรียนในการเรียนแบบด้ังเดิม ดีกวาการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  

ลัมพคิน (Lucmkin. 1991 : 3694 – A) ไดศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะหท่ีมี
ตอความสามารถดานคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมของ
นักเรียน เกรด 5 และเกรด 6 ผลการศึกษาพบวา เมื่อไดสอนทักษะการคิดวิเคราะหแลว นักเรียน
เกรด 5 และ เกรด 6 มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน นักเรียนเกรด 5  ท้ังกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมไมแตกตางกันสวน
นักเรียนเกรด 6 ท่ีเปนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธทางการเรียนและความคงทนในเน้ือหาวิชาสังคมสูงกวา
กลุมควบคุม 

เทยเลอร (Taylor. 1994 : 663 – B) ไดศึกษาถึงความเขาใจในมโนติและการใชยุทธวิธี
สังเคราะหความคิด (Metacognition Strategies) ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชการเรียนรู
ท่ีเปนการชวยเหลือกันเชิงสังคม (Socially assisted learning) กับนักเรียนเกรด 4 จํานวน 36 คน 
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โดยกิจกรรมกลุมทดลองท่ีหนึ่งใหเรียนรูท่ีเปนการชวยเหลือกันเชิงสังคม กลุมทดลองท่ีสองเปนการ
เรียนแบบรวมมือที่ใชเทคนิค STAD สวนกลุมท่ีสามเปนกลุมควบคุมไดรับการสอนปกติในแตละกลุม
ยอยของท้ัง 3 กลุมประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถคละกันกลุมละ 4 คน ผลการทดลองพบวา 
คะแนนจากการสอบของกลุมทดลองท้ัง 2 กลุมสูงกวาควบคุม กลุมทดลองท่ีหนึ่งไดคะแนนการสอบ
วัดการประยุกตใชความรูและการยืดหยุนในการแกปญหาสูงกวากลุมทดลองท่ีหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
พบวากลุมท่ีเปนการชวยเหลือกันเชิงสังคมมีการวางแผนการแกปญหา และแสดงการไดคําตอบของ
ปญหาไดชัดเจนกวากลุมท่ีใชการเรียนแบบรวมมือที่ใช STAD  

Grego (1997 : Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตัวของครู เนื้อหาท่ี
นักเรียนตองการเรียน และการใชทักษะการคิดข้ันสูง (Teaching for Higher Order Thinking 

THOT)  ของครู ในหองเรียนและความรูของนักเรียนท่ีไดจากเนื้อหาท่ีสอน ความรูเกี่ยวกับทักษะการ
คิด และการประยุกตทักษะการคิดมาใชในการแกปญหา 2) เพื่อวัดความรูเกี่ยวกับความคิดรวบยวด
ในการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (THOT) ของครูกับการนําความรูเกี่ยวกับ THOT มาใช
สอนในหองเรียน เครื่องมือท่ีใชไดแก แบบทดสอบกอน -หลังเรียน สําหรับครูและนักเรียน 
แบบทดสอบตามมาตรฐานและการสังเกต โดยศึกษาจากหองเรียน 151 หองครู 41 คน 7 ช้ันเรียน 
ผลการทดลองพบวา ครูมีความรูเกี่ยวกับ THOT เพิ่มขึ้น และครูไดใชความรูเกี่ยวกับ THOT มาใช
สอนในหองเรียน  อยางไรก็ตาม ไมพบวามีความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับ THOT กับการใช
ทักษะดังกลาว ในหองเรียนไมมีความแตกตางระหวางความรูเกี่ยวกับ THOT กับการใชทักษะดังกลาว 
ในหองเรียนไมมีความแตกตางระหวางนักเรียน กลุมตัวอยางและกลุมควบคุมเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีใชสอน  

จากผลการวิจัยท่ีกลาวมาจะเห็นวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นสามารถ
พัฒนาผลการเรียนของนักเรียน โดยชวยเสริมสรางและพัฒนาการเรียนรูแกนักเรียน ท้ังยังสนองตอบ
ตอการเรียนรูของความแตกตางระหวางบุคคล ดังจะเห็นไดจาก นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน   นอกจากนี้ แผนผังความคิด เปน
อีกเทคนิคหนึ่งในการนํามาใชจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยให
นักเรียนรูจักการคิดอยางเปนระบบมากขึ้นโดยเริ่มจากหัวขอใหญ หัวขอรอง และหัวขอยอยไปเรื่อย ๆ 
และเม่ือนําแผนผังความคิดมาใชในกระบวนการคิด จึงทําใหนักเรียนรูจักท่ีจะคิดวิเคราะห การคิด
เช่ือมโยงเหตุผลตางๆเขาดวยกัน เพื่อหาคําตอบ ทําใหเกิดคําตอบท่ีหลากหลาย และเกิดความคิดรวบ
ยอดในเร่ืองท่ีเรียนไดดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาคนควางานวิจัย เรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ      
ผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระ
วันรัตนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอนดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. รูปแบบของการทดลอง 
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

4. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

5. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

6. การวิเคราะหขอมูล 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาล

สมเด็จพระวันรัต  จํานวน 4 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน  120 คน  
1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาล

สมเด็จพระวันรัต  จํานวน  1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 30 คน โดยการคัดเลือกแบบสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling)โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
 
2. รูปแบบของการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ 

One - Group Pretest – Posttest  Design (พวงรัตน ทวีรัตน.2543:60) เปนแบบแผนการทดลอง
ท่ีมีลักษณะ  ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  2  แผนการทดลองแบบThe One Group Pretest – Posttest Design 
 

กอนเรียน ทดลอง หลังเรียน 
T1 X T2 

T1  แทน  คะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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X  แทน  การทดลองเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 T2  แทน  คะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  

1. แผนการจัดการเรียนรู 
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง 

รางกายของเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 

 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ 

ผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    
 

4. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู   

  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

  2. ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัย คูมือการจัดการเรียนรูของกรมวิชาการในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู  
  3. กําหนดเน้ือหาท่ีจะจัดการเรียนรู โดยแบงเปน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  3  ตารางแสดงมาตรฐานและตัวช้ีวัดวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจะจัดการเรียนรู 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด บทเรียน 
ว  1. 1   เขาใจหนวยพืน้ฐานของ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของ
โครงสราง และหนาท่ีของระบบ
ตางๆ ของสิ่งมชีีวิตท่ีทํางาน
สัมพนัธกัน มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู   สื่อสารส่ิงท่ีเรียนรู
และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิต
ของตนเองและดแูลสิ่งมีชีวิต 

1.อธิบายการเจรญิเติบโตของมนษุยจาก
วัยแรกเกดิจนถึงวัยผูใหญ 
2.อธิบายการทํางานท่ีสัมพนัธกันของ
ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ และ
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย  

เร่ืองท่ี 1  รางกายของเรา 

3. วิเคราะหสารอาหารและอภิปรายความ
จําเปนท่ีรางกายตองไดรับสารอาหารใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

เร่ืองท่ี 2 อาหารและ
สารอาหาร 
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  4. สรางแผนการจัดการเรียนรู  
 5. นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ดานเน้ือหาและภาษา เพื่อ

หาคาดัชนีความสอดคลอง IOC โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 174)  
  เห็นวาสอดคลองเหมาะสม  ใหคะแนน +1 

  เห็นวาไมแนใจ    ใหคะแนน  0 

  เห็นวาไมสอดคลองเหมาะสม  ใหคะแนน -1   
จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ดังรายช่ือภาคผนวก ก พบวาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC ) เทากับ 1.00 (รายละเอียดแสดงดัง  ภาคผนวก ข  หนา 126-127) 
  6. นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
ท่ีเปนกลุมตัวอยาง  ของโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี  10  ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

สรางแผนการจัดการเรียนรู ท้ังหมด 8 แผน 

นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง 

ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัย คูมือการจัดการเรียนรูของกรมวิชาการ 
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

กําหนดเน้ือหาท่ีจะจัดการเรียนรู 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ ดานเน้ือหาและภาษา เพื่อหา

คาดัชนีความสอดคลอง IOC 

แกไขปรับปรุง 
ไมผาน 

ผาน 
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2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง รางกายของเรา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อการสอนเนื้อหา 
(Tutorial Instruction)  มีลักษณะบทเรียนเปนแบบเสนตรง (Linear lessons)  และสรุปบทเรียน
ดวยผังความคิดแบบ ใยแมงมุม โดยวางแผนและกําหนดขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 

2.1  ศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน  และแผนผังความคิด 

2.2 เขียนสตอรี่บอรด (storyboard) เพื่อกําหนดรูปแบบการนําเสนอบทเรียนแตละ
หนวยการเรียน  ตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของบุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 70 – 71)  
คือ  ขั้นการนําเขาสูบทเรียน  ขั้นการเสนอเนื้อหา ขั้นคําถามและคําตอบ ขั้นการตรวจคําตอบ ขั้นการ
ปดบทเรียน 

2.3 นําเนื้อหาท่ีไดเขียนเปนสตอรี่บอรด (storyboard) ไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา
จํานวน  3  ทาน   และดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน  3  ทาน  เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอง  จากนั้นนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญดานแตละดานมา
ดําเนินการปรับปรุงเพื่อสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอไป 

2.4 เลือกซอฟตแวรท่ีใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยเลือก 
ซอฟตแวรหลักในการสรางบทเรียน  และใชซอฟตแวรชวยในการสรางภาพกราฟก  ซอฟตแวรในการ
สรางภาพเคล่ือนไหว  และซอฟตแวรดานเสียงเพื่อสรางและปรับเสียงประกอบ  

2.5 จัดเตรียมทรัพยากรท่ีตองการใช  ไดแก  ขอความ  รูปภาพ   ภาพเคล่ือนไหว  
และเสียงประกอบตาง ๆ  ท่ีตองใชในบทเรียนใหพรอมท่ีจะใชประกอบลงในโปรแกรม 

2.6 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  รางกายของเรา สําหรับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  โดยสรางตามสตอร่ีบอรด (storyboard) ท่ีกําหนดไว ผลการสรางบทเรียน  
ดังแสดงในภาคผนวก (ตัวอยางบทเรียน หนา 187 - 195) 

2.7 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางเรียบรอยแลว  ไปใหผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จํานวน 3 ทาน  และผูเช่ียวชาญดานออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  จํานวน 3 ทาน  รวมท้ังส้ิน 6 ทาน  ตรวจสอบและประเมินส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  โดยผูวิจัยไดนําแบบประเมินคุณภาพส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ของ
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  มาใชเปนแนวทางในการจัดทําแบบประเมินส่ือนี้  เพื่อหา
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ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งลักษณะของแบบประเมินเปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ  โดยกําหนดคาความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและความหมาย  ดังนี้ 
   ระดับ  5 หมายถึง  ดีมาก 

   ระดับ  4 หมายถึง  ดี 

   ระดับ  3 หมายถึง  ปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  พอใช 
   ระดับ  1 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

สําหรับการใหความหมายของคาท่ีวัด  ไดกําหนดเกณฑท่ีใชในการใหความหมาย  
โดยใชแนวคิดของเบสท (Best  1986 : 195)  ซึ่งการใหความหมายของคาเฉล่ียเปนชวงคะแนนและ
เปนรายขอ  ดังนี้ 

 ระดับ  5  คะแนนเฉล่ียระหวาง  4.50 - 5.00   หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

 ระดับ  4  คะแนนเฉล่ียระหวาง  3.50 - 4.49   หมายถึง มีคุณภาพดี 
 ระดับ  3  คะแนนเฉล่ียระหวาง  2.50 - 3.49   หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
 ระดับ  2  คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.50 - 2.49   หมายถึง  มีคุณภาพพอใช 
 ระดับ  1  คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.00 - 1.49   หมายถึง  มีคุณภาพควรปรับปรุง 
ผลการประเมินคุณภาพของผูเช่ียวชาญท้ัง  2  ดาน  คือดานเนื้อหา จํานวน 3  ทาน  

และดานออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จํานวน  3  ทาน  โดยใชแบบประเมินคุณภาพส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ของกรมวิชาการ  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน  พบวา  บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  รางกายของเรา  มีคุณภาพอยูในระดับดี ( X  = 4.28  S.D. = 0.59)  
(รายละเอียดแสดงดัง  ภาคผนวก ข  หนา 127-128) 

ผูเ ช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรทําใหนาสนใจมากกวานี้  ควรเพิ่ม 
Animation ภาพประกอบ และตรวจสอบคําในเนื้อหา  ในบางเนื้อหาเสนอขอมูลมากเกินไป ควรปรับ
รูปแบบขนาดตัวอักษร ใหเปนรูปแบบเดียวกันและเปนทางการใหมากข้ึน   โดยผูวิจัยไดนําประเด็น
ตางๆมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหบทเรียนมีความเหมาะสมเพ่ือใชในการเรียนการสอนตอไป 

2.8 ปรับปรุงและแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญ  แลวดําเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   

2.9 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขโดยดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้ คัดเลือกนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 3  คน  ของ
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  จังหวัดสุพรรณบุรี  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2557 ท่ีไมเคย
เรียนเนื้อหานี้มากอนและไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อตรวจสอบคุณภาพบทเรียนในขั้นตนของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  แลวนําขอมูลจากการทดลองใชไปปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากข้ึน  
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ผลการวิเคราะหหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพบวา  ไดคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนเทากับ 
85.21 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 85.56   (รายละเอียดแสดงดัง  ภาคผนวก ข  หนา 129 )

นอกจากนี้ผูวิจัยไดแกไขและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากผลการสัมภาษณความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของนักเรียน  คือ  ขนาดตัวหนังสือเล็กเกินไปและแผนผังความคิดไมชัดเจน  ผูวิจัย
จึงไดปรับปรุงขนาดตัวหนังสือใหมีความเหมาะสม  และปรับสีสัน  ฉาก  ภาพประกอบ  ใหมีขนาด
เหมาะสม  มีความชัดเจน  และดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหมากข้ึน 

2.10  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องรางกายของเรา ไป
ทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ท่ีเปนกลุมตัวอยางของโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  11  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เลือกโปรแกรมและทรัพยากรในการสรางบทเรียน 

นําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไข กับนักเรียนจํานวน 3 คน 

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และปรับปรุงแกไข 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับวิธีการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  และแผนผังความคิด 

สราง Story Board  การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

นําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนgเพ่ือหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) 

แกไขปรับปรุง ไมผาน 

ผาน 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง รางกายของเรา 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กอนเรียนและหลังเรียน  ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง  รางกายของเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  มีเกณฑการใหคะแนน  คือ  ตอบถูกให 1 

คะแนน  ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน  จํานวน 50 ขอ เพื่อคัดเลือกนํามาใชจริง   30 ขอ  ผูวิจัย
ไดดําเนินการสรางเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร  รางกายของเรา  จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
คูมือครูของโรงเรียนและหาคุณภาพตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ของสํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา และศึกษาแนว
ทางการประเมินผลจากคูมือการวัดผลประเมินผล 

 3.2 ศึกษาแนวทางและเทคนิคการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

รวมท้ังศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
3.3 วิเคราะหเนื้อหา  และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนท่ีใชในการทดสอบ

เพื่อสรางตารางวิเคราะหแบบทดสอบใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

ตารางท่ี  4  การวิเคราะหเนื้อหาเร่ือง รางกายของเรา  
 

ตัวชี้วัด 

คว
าม
จํา

 

คว
าม
เขา

ใจ
 

นํา
ไป
ใช
 

วิเค
รา
ะห

 

สัง
เคร

าะ
ห 

ปร
ะเม

ินค
า 

รวม 

1.อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจากวยัแรก
เกิดจนถึงวัยผูใหญ 
2.อธิบายการทํางานท่ีสัมพันธกันของระบบ
ยอยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย  

6 7 5 3 2 2 25 

3. วิเคราะหสารอาหารและอภิปรายความจําเปนท่ี
รางกายตองไดรับสารอาหารในสัดสวนที่เหมาะสม
กับเพศและวัย 

6 4 5 4 4 2 25 

รวม 12 11 10 7 6 4 50 
 

3.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ัง
ไว  ซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จํานวน 50 ขอ  (สราง
ขอสอบเกินตามจํานวนท่ีระบุไว  คือ  30 ขอ  เพื่อท่ีจะนําไปคัดเลือก  โดยทดสอบคา IOC)   
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3.5 นําแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ (IOC) โดยตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ความชัดเจน  ความถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใช  และความ
สอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง IOC  โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545: 174)   
  เห็นวาสอดคลองเหมาะสม  ใหคะแนน +1 

  เห็นวาไมแนใจ    ใหคะแนน  0 

  เห็นวาไมสอดคลองเหมาะสม  ใหคะแนน -1   

 พบวาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน
แลว ไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.67 – 1.00 (รายละเอียดแสดงดัง  ภาคผนวก ข  หนา 129-131) 

 3.6 นําแบบทดสอบท่ีสรางไปวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยทดลองกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 30  คน ท่ีเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตรมาแลว  ตรวจใหคะแนนโดยขอท่ี
ตอบถูกให 1 คะแนน  ขอท่ีตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน 

3.7 นําผลท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบเปนรายขอ (r) จากนั้นทําการคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงายและคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.80 คาเฉล่ียความยากงายเทากับ 0.62 คาเฉล่ียอํานาจจําแนก
เทากับ 0.30 โดยผูวิจัยไดตัดแบบทดสอบในขอท่ีมีคาตํ่าสุดออกใหเหลือขอสอบจํานวน 30 ขอ
(รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข หนา 132) 

 3.8 นําแบบทดสอบท่ีไดคัดเลือกแลวไปหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ  
โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร  ริชารดสัน(Kuder-Richardson) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
เทากับ 0.86 

3.9 นําขอสอบท่ีผานเกณฑไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ท่ีเปน
กลุมตัวอยาง  ของโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อนําไปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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4. แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห 

4.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห  
4.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัย เพื่อวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะหโดยใชกรอบแนวคิดของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา( 2549 : 41)  คือ ทักษะการ
ระบุองคประกอบสําคัญ ทักษะการระบุความสัมพันธขององคประกอบ ทักษะการจับใจความสําคัญ 
หรือการคนหาและระบุความผิดพลาด จํานวน 12 ขอ เพื่อคัดเลือกนํามาใช จํานวน 10  ขอ 

4.3 สรางแบบทดสอบในการคิดวิเคราะห  
 

ภาพท่ี  12  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ไมผาน 

ผาน 

นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง 

นําไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเคยเรียนมาแลว  จํานวน  30  คน  

นําผลการสอบมาตรวจวิเคราะหหาคาความยากงาย   คาอํานาจจําแนก 

และคัดเลือกแบบทดสอบ 30 ขอ  และนํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นแบบทดสอบท้ังฉบับ 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยสรางใหครอบคลุมเน้ือหา
ตามวัตถุประสงค 

ศึกษาเนื้อหา/หลักสูตร/การสราง

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง (IOC) 

แกไข
ปรับปรุง 

   ส
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ตารางท่ี  5  จํานวนขอสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ทักษะ 
การคิดวิเคราะห 

ขอท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ทักษะการระบุ 

องคประกอบสําคัญ 
            4 

2. ทักษะการระบุ 

ความสัมพันธของ
องคประกอบ 

            4 

3. ทักษะการจับ
ใจความสําคัญ หรือ
การคนหาและระบุ
ความผิดพลาด 

            4 

รวม 12 
 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนแปลผลการวิเคราะหดังนี้ 
2 คะแนน  หมายถึง  ตอบถูกพรอมอธิบายเหตุผลและรายละเอียดชัดเจน 

1 คะแนน  หมายถึง  ตอบถูก แตอธิบายเหตุผลหรือรายละเอียดไมชัดเจน 
0 คะแนน  หมายถึง  ตอบผิด หรือ ไมตอบ 

4.4 นําแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ (IOC) โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity)  ความชัดเจน  ความถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใช  และความสอดคลองดวย
ดัชนีความสอดคลอง IOC โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 174)   
  เห็นวาสอดคลองเหมาะสม  ใหคะแนน +1 

  เห็นวาไมแนใจ    ใหคะแนน  0 

  เห็นวาไมสอดคลองเหมาะสม  ใหคะแนน -1   

นําขอมูลท่ีไดรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคัดเลือกแบบทดสอบ โดย
เลือกคาดัชนีความสอดคลอง  0.50 – 1.00  เปนขอสอบท่ีอยูในเกณฑท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.67 – 1.00 (รายละเอียดแสดงดัง  ภาคผนวก ข  หนา 133) 

4.5 นําแบบทดสอบการคิดวิเคราะหไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
จํานวน 30  คน  

4.6 นําผลท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (PE) และคาอํานาจ
จําแนก (D) จากสูตรของวิทนียและซาเบอร (WhitneyandSabers 1970, อางถึงในวาสนากิ่มเท้ิง 
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2553: 93) โดยวิเคราะหไดวามีคาเฉล่ียความยากงาย เทากับ 0.56 และคาเฉล่ียอํานาจจําแนกเทากับ
0.47 คัดเลือกแบบทดสอบอัตนัยเฉพาะขอท่ีมีคาความยาก (PE)ตามเกณฑตั้งแต 0.20 – 0.80 และ
คาอํานาจจําแนก (D)ตามเกณฑตั้งแต0.20ขึ้นไปจํานวน10 ขอ จากท้ังหมด 12 ขอ  (รายละเอียด
แสดงดัง  ภาคผนวก ข  หนา 134) 

4.7 นําแบบทดสอบในการคิดวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน โดยใชคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Coefficient α) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 125 - 126)ไดคา
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.82 (รายละเอียดแสดงดัง  ภาคผนวก ข  หนา 142) 

4.8 นําขอสอบท่ีผานเกณฑไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ท่ีเปน
กลุมตัวอยาง  ของโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อนําไปวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ผาน 

สรางแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน  12  ขอ 

นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 

นําไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   
ท่ีเคยเรียนมาแลว  จํานวน  30  คน  

นําผลการสอบมาตรวจวิเคราะหหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก  
คัดเลือกแบบทดสอบจํานวน 10 ขอ และวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นแบบทดสอบท้ังฉบับ 

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบหาคาดัชนีความ
สอดคลอง 

ไมผาน แกไขปรับปรุง 

ภาพท่ี  13  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
วิทยาศาสตร เร่ือง รางกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

การสรางแบบประเมินความพึงพอใจครั้งนี้  มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ  มีวิธีการสรางและพัฒนาดังนี้  

5.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ  จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ  เพื่อเปนแนวทางการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

5.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง  รางกายของเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5 ระดับ  โดยกําหนด
เกณฑการประเมิน  ดังนี้ 

 ระดับ 5   หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

 ระดับ 4   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 

 ระดับ 3   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ระดับ 2   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย  
 ระดับ 1   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

สําหรับการแปลความหมายของคาท่ีวัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑท่ีใชในการให
ความหมาย  โดยการใชคาเฉล่ียเปนรายชวงและรายขอ  ดังนี้ 
  4.51 – 5.00   หมายความวา   มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด  

  3.51 – 4.50   หมายความวา   มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  

  2.51 – 3.50   หมายความวา   มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง  
  1.51 – 2.50   หมายความวา  มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย  

  1.00 – 1.50   หมายความวา   มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด  

5.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน  3 ทาน ตรวจสอบ
ความเหมาะสม  เพื่อหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  ตรวจสอบภาษาท่ีใช  
และการประเมินท่ีถูกตอง  และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ IOC  โดยกําหนดเกณฑ
การพิจารณา ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 174)   
   +1      แนใจวาสอดคลอง/ตรงกับจุดประสงค 
     0     ไมแนใจวาสอดคลอง/ไมสอดคลองหรือตรงกับจุดประสงค 
   -1    แนใจวาไมสอดคลอง/ไมตรงกับจุดประสงค 
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นําขอมูลท่ีไดรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณเพ่ือหาคา  IOC  

โดยใชดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญมาคํานวณ  แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต  0.50  

ขึ้นไป  ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (รายละเอียดแสดงดัง  ภาคผนวก ข  หนา 135) 

5.4 นําผลท่ีไดจากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไข 
5.5 นําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 6  ท่ีเปนกลุมตัวอยาง  ของโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  14  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

5. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
1. นําหนังสือราชการจากประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร    

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไปยังผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อ
ขออนุญาตและขอความรวมมือในการทดลองและเก็บขอมูล 

2.    ทําการเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  
จํานวน  1 หองเรียน  จํานวน 30 คน โดยการคัดเลือกแบบสุมอยางงาย 

3. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  
รางกายของเรา เปนจํานวน 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 ช.ม. โดยแบงการเรียน ออกเปน 2  เรื่อง  ดังนี ้

ศึกษาเอกสารการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

นําผลท่ีไดจากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไข 

นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

แกไขปรับปรุง ไมผาน 

ผาน 

   ส
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  หนวยท่ี 1  รางกายของเรา 
  หนวยท่ี 2  อาหารและสารอาหาร 
 

ตารางท่ี  6  ขั้นตอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด  
     ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  วิชาวิทยาศาสตร เร่ืองรางกายของเรา 
 

สัปดาห
ท่ี   

ว/ด/ป หนวยท่ี เร่ือง กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

1 19 ม.ค. 
58 

1.รางกายของเรา 
2.อาหารและสารอาหาร 

การสอบวัดผล
สัมฤทธิ์กอนเรียน 

1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของการเรียน 
3. แนะนําวิธีการทํา
แบบทดสอบดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  
4. นักเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน 

1 22 ม.ค. 
58 

1.รางกายของเรา 
2.อาหารและสารอาหาร 

การสอบวัด
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห

กอนเรียน 

1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของการเรียน 
3. แนะนําวิธีการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหกอนเรียน 
4. นักเรียนทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิด
วิเคราะหกอนเรียน 
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ตารางท่ี  6  ขั้นตอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด   
     ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    วิชาวิทยาศาสตร เรื่องรางกายของเรา (ตอ) 
 

สัปดาหที่  ว/ด/ป หนวยท่ี เร่ือง กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2 26 ม.ค. 

58 

1. รางกาย
ของเรา 

 

1. อวัยวะตางๆ
ในรางกาย  

1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
3. แนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  
4. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่องอวัยวะตางๆในรางกาย  จนเขาใจ ถาเกิด
ขอสงสัยใหสอบถามครูได 
5. ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย 

6. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 
7. ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อวัยวะตางๆในรางกาย 

2 29 ม.ค. 
58 

1. รางกาย
ของเรา 

2. ระบบยอย
อาหาร  

1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
3. แนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  
4. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่องระบบยอยอาหาร จนเขาใจ ถาเกิดขอสงสัย
ใหสอบถามครูได 
5. ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย 

6. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 
7. ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
ยอยอาหาร 
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ตารางท่ี  6  ขั้นตอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด   
     ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   วิชาวิทยาศาสตร เรื่องรางกายของเรา (ตอ) 
 

สัปดาห
ท่ี 

ว/ด/ป หนวยท่ี เร่ือง กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 2 ก.พ. 58 1. รางกาย
ของเรา 

3. ระบบการ
หมุนเวียนโลหิต 

1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
3. แนะนํ า วิ ธี การ เ รี ยนดวยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน  
4. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องระบบการหมุนเวียนโลหิต จนเขาใจ 
ถาเกิดขอสงสัยใหสอบถามครูได 
5. ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอ
สงสัย 

6. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 
7. ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการหมุนเวียนโลหิต 

3 5 ก.พ. 58 1. รางกาย
ของเรา 

4. ระบบการ
หายใจ   

1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
3. แนะนํ า วิ ธี การ เ รี ยนดวยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน  
4. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องระบบการหายใจ  จนเขาใจ ถาเกิด
ขอสงสัยใหสอบถามครูได 
5. ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอ
สงสัย 

6. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 
7. ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการหายใจ   

   ส
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ตารางท่ี  6  ขั้นตอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด  
     ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  วิชาวิทยาศาสตร เร่ืองรางกายของเรา (ตอ) 
 

สัปดาห
ท่ี 

ว/ด/ป หนวยท่ี เร่ือง กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4 9 ก.พ. 58 1. รางกาย
ของเรา 

5. ระบบขับถาย  1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
3. แนะนํ า วิ ธี การ เรี ยนดวยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน  
4. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องระบบขับถาย จนเขาใจ ถาเกิดขอ
สงสัยใหสอบถามครูได 
5. ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอ
สงสัย 

6. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 
7. ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบขับถาย 

4 12 ก.พ. 
58 

1. รางกาย
ของเรา 

6. การเจริญ 
เติบโตของ
รางกาย  

1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
3. แนะนํ า วิ ธี การ เ รี ยนดวยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน  
4. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องการเจริญเติบโตของรางกาย จน
เขาใจ ถาเกิดขอสงสัยใหสอบถามครูได 
5. ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอ
สงสัย 

6. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 
7. ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตของรางกาย 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี  6  ขั้นตอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด   
     ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  วิชาวิทยาศาสตร เร่ืองรางกายของเรา (ตอ) 
 

สัปดาห
ท่ี 

ว/ด/ป หนวยท่ี เร่ือง กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5 16 ก.พ. 
58 

2.อาหารและ
สารอาหาร 

7. อาหารและ
สารอาหาร  

1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
3. แนะนํ า วิ ธี การ เ รี ยนดวยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน  
4. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องอาหารและสารอาหาร จนเขาใจ ถา
เกิดขอสงสัยใหสอบถามครูได 
5. ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอ
สงสัย 

6. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 
7. ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อาหารและสารอาหาร 

5 19 ก.พ. 
58 

2.อาหารและ
สารอาหาร 

8.พลังงานจาก
สารอาหาร  

1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
3. แนะนํ า วิ ธี การ เ รี ยนดวยบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน  
4. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องพลังงานจากสารอาหาร จนเขาใจ ถา
เกิดขอสงสัยใหสอบถามครูได 
5. ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอ
สงสัย 

6. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 
7. ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พลังงานจากสารอาหาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  6  ขั้นตอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด   
     ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  วิชาวิทยาศาสตร เร่ืองรางกายของเรา (ตอ) 
 

สัปดาห
ท่ี 

ว/ด/ป หนวยท่ี เร่ือง กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

6 23 ก.พ. 
58 

1.รางกายของ
เรา 
2.อาหารและ
สารอาหาร 

การสอบ
วัดผล

สัมฤทธิ์หลัง
เรียน 

1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
3. แนะนําวิธีการทําแบบทดสอบดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  
4. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียน 

6 26 ก.พ. 
58 

1.รางกายของ
เรา 
2.อาหารและ
สารอาหาร 

การสอบวัด
ความสามาร
ถในการคิด
วิเคราะห
หลังเรียน 

1. ช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
2. ช้ีแจงผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
3. แนะนํา วิ ธี การ ทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน 
4. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะหหลังเรียน 

 

4. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา 

5. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลทางสถิติ  

 

6. การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล  ใชสถิติในการคํานวณแตละสวน ดังนี้ 
6.1 คํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คะแนนเฉล่ีย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  โดยใชสูตร (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  2540 : 73-79)  ดังตอไปนี้  
 
 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 116 

   เมื่อ  X แทนขอมูลแตละตัว 
    N และ n  แทนจํานวนขอมูลท้ังหมด 

 

6.2 คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency: IOC)โดยคา 
IOC ท่ีมีคาต้ังแต 0.5 ข้ึนไป ถือวาขอคําถามนั้นเหมาะสม และตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัยมีสูตร
ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 174) 

 
 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ 

    วัตถุประสงค 
   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 

  N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

6.3 คํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จากสูตร  E1/E2  (กรม
วิชาการ  2545 : 36-64)  ดังตอไปนี้ 

   

 

 

 

 เมื่อ E1      แทนประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   E2        แทนประสิทธิภาพของผลลัพธ 
  x     แทนคะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน 

  y     แทนคะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

  A       แทนคะแนนเต็มของแบบทดสอบกอนเรียน 
  B        แทนคะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
  N       แทนจํานวนผูเรียน 

 

6.4 คํานวณหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  โดยใชสูตร KR-20      (ธีรศักด์ิ  อุนอารมณเลิศ  2549 : 62)  ดังตอไปนี้ 
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 เมื่อ  rtt  แทนคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 

  k  แทนจํานวนขอของแบบทดสอบ 

  p  แทนสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 

  q  แทนสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ 

  S2
t  แทนความแปรปรวนของคะแนน 

  pq  แทนผลรวม 

 

6.5  หาดัชนีความยากของแบบทดสอบอัตนัยโดยคํานวณจากสูตร วิทนี่ย และเซบเบอร 
(Whitney and Sabers1970, อางถึงในวาสนา กิ่มเท้ิง 2553: 93) ดังนี้ 

 

 
 

 เมื่อ  แทน ดัชนีคาความยาก 

   แทน ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 
   แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 

   แทน จํานวนผูเขาสอบกลุมเกง หรือกลุมออน 

   แทน คะแนนท่ีนักเรียนทําไดสูงสุด 

   แทน คะแนนท่ีนักเรียนทําไดตํ่าสุด 

 

6.6 หาคาอํานาจจําแนกเพ่ือวิเคราะหขอสอบรายขอของแบบทดสอบอัตนัยโดยคํานวณ
จากสูตร วิทนี่ย และเซบเบอร (Whitney and Sabers1970, อางถึงในวาสนา กิ่มเท้ิง,  2553: 93) 
ดังนี้ 
 

 
 

 เมื่อ D แทน คาอํานาจจําแนก 

   แทน ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 
   แทน ผลรวมของคะแนนกลุมออน 

  N แทน จํานวนผูเขาสอบกลุมเกง หรือกลุมออน 
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   แทน คะแนนท่ีนักเรียนทําไดสูงสุด 

   แทน คะแนนท่ีนักเรียนทําไดตํ่าสุด 

 

6.7 คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบอัตนัย ผูวิจัยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
( -coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) มีสูตรดังนี้ (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540 : 125 - 126) 
 

 
 

 เมื่อ  แทน คาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 

  n แทน จํานวนขอของเคร่ืองมือวัด 

   แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 

   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

6.8 คํานวณเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถทางการ
คิดวิเคราะห  โดยใชคา  t-test  for  Dependent  Samples  (ธีรศักด์ิ  อุนอารมณเลิศ  2549 : 

104)  ดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 เมื่อ t  แทนอัตราสวนวิกฤติ 

  D  แทนความแตกตางของคะแนนของแตละคน 
  D  แทนผลรวมของคะแนนความตางของแตละคน 

  n แทนจํานวนผูเรียนท้ังหมด 

   ส
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา
วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิด
วิเคราะห   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ผูวิจัยไดทดลองกับ
กลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียน จาก 
4 หองเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยมี
รายละเอียดตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ตามลําดับตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  
เรื่อง รางกายของเรา   

ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา
วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
  

ตอนที่ 3  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
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ตอนที่1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  
เรื่อง รางกายของเรา   

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา  ผูวิจัยได
ทําการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียน จํานวน 1 ฉบับเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอซึ่งมี
รายละเอียดดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียน 
             คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 

 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x S.D. t - test Sig 
(2 tailed) 

กอนเรียน 30 30 15.23 3.81 21.63* .000 
หลังเรียน 30 30 24.67 2.94 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
 

จากตารางท่ี 8 พบวาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) 
และหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด 
วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอท่ีหนึ่ง โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเราสูงกวาคะแนนกอนเรียน 
 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา
วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 

การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน เปนการประเมินกอนและหลัง
เรียน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งผูวิจัยไดทําการวัด 3ทักษะ 
ไดแก ทักษะการระบุองคประกอบสําคัญ ทักษะการระบุความสัมพันธขององคประกอบ ทักษะการจับ
ใจความสําคัญ หรือการคนหาและระบุความผิดพลาด มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนของ
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แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห  คะแนนเต็มขอละ 2 คะแนน จํานวน 10 ขอ รวม        
20 คะแนน รายละเอียดดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
             ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด 
             วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
N = 30 

การทดสอบ 

การคิดวิเคราะห 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

x S.D. รอยละ t - test 
Sig 

(2 tailed) 

1. 
ทัก

ษะ
กา
รร
ะบุ
อง
คป

ระ
กอ
บ

สํา
คัญ

 ( 
6 ค

ะแ
นน

) 
2. 
ทัก

ษะ
กา
รร
ะบุ
คว
าม
สัม

พัน
ธ

ขอ
งอ
งค
ปร
ะก
อบ

( 6
 คะ

แน
น)

 
3. 
ทัก

ษะ
กา
รจั
บใ
จค
วา
มส

ําค
ัญ 

หรื
อก
าร
คน

หา
แล
ะร
ะบ
ุคว
าม

ผิด
พล

าด
( 8

 คะ
แน

น)
 

กอนเรียน 2.80 3.30 3.30 9.40 2.74 47.00 14.74* .000 
หลังเรียน 5.50 5.13 6.70 17.33 1.49 86.67 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
 

จากตารางท่ี 9 พบวาผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห
กอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอท่ีสอง โดยคะแนนเฉล่ียความสามารถในการ
คิดวิเคราะหหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง 
รางกายของเรา (x= 17.33, S.D = 1.49) สูงกวาคะแนนกอนเรียน (x= 9.40, S.D = 2.74) 
  
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122 
 

ตารางท่ี 9 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ 
              ผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
 

รายการประเมิน x S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

1.  ดานรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
1.1  ตัวอักษรอานงายชัดเจน 4.23 0.89 มาก 2 
1.2  รูปแบบถูกตอง สวยงาม  นาสนใจ 4.33 0.66 มาก 1 
1.3  มีเทคนิคการนําเสนอท่ีเหมาะสม  นาสนใจ 4.07 0.69 มาก 4 
1.4  ภาพประกอบสวยงาม  เหมาะสมกับเนื้อหา 4.13 0.86 มาก 3 
1.5  ความยาวของบทเรียนมีความเหมาะสม 3.98 1.04 มาก 5 
1.6  ชวยใหบรรยากาศในหองเรียนดีขึ้น 3.80 1.06 มาก 6 
รวมดานรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.09 0.86 มาก  

2.  ดานเนื้อหา 
2.1  คําอธิบายเนื้อหาแตละหนวยชัดเจน 4.30 0.65 มาก 1 
2.2  การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 4.30 0.65 มาก 1 
2.3  ความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสม 4.27 0.69 มาก 2 
2.4  ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.03 0.89 มาก 4 
2.5  แบบทดสอบมีความเหมาะสม  สอดคลองกับเนื้อหา 4.10 0.75 มาก 3 
     2.6  เนื้อหาสามารถนําไปใชในบทเรียนได 4.27 0.74 มาก 2 

รวมดานเนื้อหา 4.21 0.72 มาก  
3.  ดานกิจกรรมการเรียนรู 
3.1  กิจกรรมการเรียนรูมีหลากหลายรูปแบบ 4.40 0.62 มาก 1 
3.2  กิจกรรมการเรียนรูชวยเปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบกับ
บทเรียนได 

4.07 
 

0.74 
 

มาก 
 

3 
 

3.3  กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดความรูสึกสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน นาสนใจ  และไมเบ่ือหนายในการเรียน 

4.30 0.95 มาก 2 

รวมดานกิจกรรมการเรียนรู 4.25 0.77 มาก  
เฉล่ียรวมความคิดเห็นทุกดาน 4.17 0.79 มาก  
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ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ
ผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผัง
ความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา  ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
ความพึงพอใจแลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังแสดงในตาราง
ท่ี 10 

จากตารางท่ี 10 ผูวิจัยไดวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา  พบวา ความ
คิดเห็นรวมทุกดานอยูในระดับพึงพอใจมาก (x= 4.17, S.D = 0.79)ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการ
วิจัยขอท่ีสามและเมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงลําดับไดดังนี้นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็น
ดานกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับท่ีหนึ่ง(x=4.25,S.D = 0.77)รองลงมาคือ
ดานเนื้อหาอยูระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับท่ีสอง(x=4.21, S.D = 0.72) และดานรูปแบบลักษณะ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูระดับพึงพอใจมากเปนลําดับท่ีสาม(x= 4.09, S.D = 0.86)  

เมื่อพิจารณาในแตละดานดานกิจกรรมการเรียนรู เปนดานท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับท่ีหนึ่ง(x= 4.25, S.D = 0.77) โดยพิจารณาเปนรายประเด็นคําถาม 
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก ทุกประเด็นคําถาม โดยความพึงพอใจอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับหนึ่งในประเด็น คือ กิจกรรมการเรียนรูมีหลากหลายรูปแบบ (x= 4.40, 
S.D = 0.62)กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดความรูสึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน นาสนใจ  และไมเบื่อ
หนายในการเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับสอง(x= 4.30, S.D = 
0.95)และกิจกรรมการเรียนรูชวยเปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบกับบทเรียนไดนักเรียนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับความพึงพอใจมากเปนลําดับสุดทาย 
 (x= 4.07, S.D = 0.74) 

ดานเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับท่ีสอง(x=4.21, 
S.D = 0.72)เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นคําถามพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ
มาก ทุกประเด็นคําถาม โดยความคิดเห็นอยูในระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับหนึ่งในประเด็น คือ  
คําอธิบายเนื้อหาแตละหนวยชัดเจน และการจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสมเปนลําดับหนึ่งเทากัน 
(x = 4.30, S.D = 0.65) รองลงมา คือ ความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสม(x = 4.27,  S.D = 0.69) 
และ เนื้อหาสามารถนําไปใชในบทเรียนได  (x = 4.27, S.D = 0.74)นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับสอง  รองลงมา คือ แบบทดสอบมีความเหมาะสม  สอดคลองกับเนื้อหา
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับสาม   (x= 4.10, S.D = 0.75) และ
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ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก
เปนลําดับสุดทาย (x= 4.03, S.D = 0.89) 

ดานรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูระดับพึงพอใจมากเปนลําดับ
สุดทาย (x= 4.09, S.D = 0.86)เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นคําถาม พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับพึงพอใจมาก ทุกประเด็นคําถาม โดยความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับท่ี
หนึ่งในประเด็น คือ รูปแบบถูกตอง สวยงาม  นาสนใจ(x= 4.33, S.D = 0.66) รองลงมา คือ ตัวอักษร
อานงายชัดเจนนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับท่ีสอง(x= 4.23, S.D = 
0.89) รองลงมาคือ ภาพประกอบสวยงาม  เหมาะสมกับเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
พึงพอใจมาก เปนลําดับท่ีสาม  (x= 4.13, S.D = 0.86)  รองลงมา คือ มีเทคนิคการนําเสนอท่ี
เหมาะสม  นาสนใจ นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก เปนลําดับท่ีส่ี  (x= 4.07, S.D 
= 0.69)  รองลงมาคือ ความยาวของบทเรียนมีความเหมาะสมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึง
พอใจมาก เปนลําดับท่ีหา (x= 3.98, S.D = 1.04)และประเด็นในเร่ืองชวยใหบรรยากาศในหองเรียนดี
ขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากเปนลําดับสุดทาย(x= 3.80, S.D = 1.06) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา
วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิด
วิเคราะห   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตนี้ เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (ExperimentalResearch)แบบแผนการวิจัยหนึ่งกลุมสอบกอนและหลัง (One Group 

Pretest - Posttest Design)โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนั กเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  
เรื่อง รางกายของเรา   

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา
วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ
ผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาล

สมเด็จพระวันรัต  จํานวน  4 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน  120 คน  
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาล

สมเด็จพระวันรัต  จํานวน  1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 30 คน โดยการคัดเลือกแบบสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
3.1 ตัวแปรตน คือ การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด 

วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
3.2 ตัวแปรตามคือ   

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
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3.2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู 
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกาย

ของเราของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ 

ผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1.ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน (Pretest) ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ท่ีผานการวิเคราะห
ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบแลว เพื่อวัดความรูพื้นฐานเรื่องรางกายของเรา ของนักเรียน
กอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด 

 2. ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะหกอนเรียน (Pretest) ซึ่งเปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 10 ขอ ท่ีผานการวิเคราะห
ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบแลว เพื่อวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอน
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด 

 3. ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ
ผังความคิดเปนจํานวนท้ังส้ิน 8 แผนใชระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนเปนเวลา 6 สัปดาห 

 4. ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) 

ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ท่ีผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบแลว เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

 5. ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนซึ่ง
เปนแบบทดสอบเปนอัตนัย จํานวน 10 ขอ ท่ีผานการวิเคราะหตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบ
แลว 
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6. ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ  ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน  
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา  

7. ผูวิจัยนําผลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําเสนอในงานวิจัยตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง  ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา

วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิด
วิเคราะห   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตสามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6       

ท่ีเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา    
กอนและหลังเรียนพบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน 
(Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผัง
ความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเราพบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3.  ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่องรางกายของเรา พบวา ความพึงพอใจ
ของนักเรียนมีคาเฉล่ียความพึงพอใจรวมทุกดานอยูในระดับมาก  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง  ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด  วิชา
วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิด
วิเคราะห   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตผูวิจัยทําการอภิปราย
ผลจากขอคนพบการวิจัยดังตอไปนี้ 

1.จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6ท่ี
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา กอน
และหลังเรียนพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคาเฉล่ียของคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวท้ังนี้อาจมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีสรางข้ึนไดผานการศึกษาและ พัฒนาอยางเปนระบบ โดยการใหผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ
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และประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และมีการปรับปรุงในแตละข้ันตอน อีกท้ั งยังมี
การทดลองใชเพื่อการปรับปรุงแกไข โดยการทดลองกับนักเรียน 3 คนกอนนําไปทดลองจริง เพื่อใหได
ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นของนักเรียน แลวนํามาปรับปรุงแกไขจนไดเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ
กอนท่ีจะนํามาใชกับกลุมตัวอยางโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยไดออกแบบไวนั้นจะมี
ลักษณะการนําเสนอเนื้อหาเชิงเสนตรง (Linear) ตามแนวคิดของบุญเกื้อควรหาเวช (2543 : 70 – 

71)  คือ  ขั้นการนําเขาสูบทเรียน  ขั้นการเสนอเนื้อหา ขั้นคําถามและคําตอบ ขั้นการตรวจคําตอบ 
ขั้นการปดบทเรียนซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนสามารถสนองตอบตามความตองการ
ทางการเรียนรูของผูเรียนไดในทุกๆดาน ตามความแตกตางของแตละบุคคล ทําใหผูเรียนเกิด
ความรูสึกต่ืนเตน แปลกใหมทําใหมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถนําเสนอไดท้ัง 
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว  และเสียงประกอบโดยผูวิจัยมีการแบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ  ในการเรียน
นั้นผูเรียน สามารถศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจไปทีละเรื่องตามท่ีตนเองสนใจ  และสามารถเรียนรู
เพิ่มเติมไดตามความพรอมของแตละบุคคล หากไมเขาใจ ก็สามารถกลับมาศึกษาทบทวนไดตาม
ตองการ โดยในแตละตอนผูวิจัยไดจัดทําบทเรียนใหมีความนาสนใจ นาเรียนรู  ท่ีชวยส่ือใหเกิดความ
เขาใจไดชัดเจนและแมนยําขึ้น  จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี และชวยกระตุนให
ผูเรียนเกิดการใฝรูใฝเรียนมากยิ่งขึ้นโดยทายบทยังมีแบบฝกหัดใหกับผูเรียนไดทบทวนความจํา  ซึ่งจะ
มีผลปอนกลับเปนการเสริมแรงทําใหผูเรียนไมเบ่ือหนายและต่ืนเตนตลอดเวลา  ซึ่งเปนไปตามแนวคิด
ของสกินเนอร (Skinner) (อางใน ถนอมพรเลาหจรัสแสง 2541 : 51-55) ซึ่งมีความเช่ือม่ันวาแรง
เสริมเปนตัวแปรสําคัญในการเปล่ียนพฤติกรรมหรือการเรียนรูของนักเรียนโดยผูเรียนจะเกิดกําลังใจ
ตองการเรียนตอไปเมื่อไดรับแรงเสริมท่ีเหมาะสมและเมื่อผูเรียนแสดงอาการออกมาและเห็นวาการ
ตอบสนองท่ีแสดงออกมานั้นถูกก็จะเสริมแรงไดดีกวาไดรับรางวัลและการเสริมแรงจะตองกระทําใน
ทันทีทันใด นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการสรุปเนื้อหาแตละบทเปนแผนผังความคิด แบบใยแมงมุม เพื่อ
สรุปเนื้อหาตางๆใหนักเรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมด โดย Flood and Lapp (1988 : 780) ได
กลาววาแผนผังความคิดเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหผู เรียนท่ีมีปญหาทางการอานมองเห็น
ความสัมพันธระหวางความคิดหลักและความคิดรองในเรื่องท่ีอานชวยใหผูเรียนเขาใจเร่ืองท่ีอานได
ตรงตามเจตนาของผูเขียนเมื่อผูเรียนไดเรียนรูจากแผนผังความคิด ทําใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธ
ของความคิดรวบยอดตางๆทําใหนักเรียนสามารถจดจําเนื้อหาไดแมนยํา สามารถเขาใจถึงใจความ
สําคัญของเรื่องและคิดเช่ือมโยงเนื้อหาไดเขาใจมากข้ึน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปริมประภา โตศรี (2550 :48)ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร เรื่องการสืบพันธของสัตว ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสถิติ t-test พบวากลุมผูเรียน โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมผูเรียน  จากการสอนตามปกติอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้ศิริพร ไชยพันนา (2551 :89)ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง พืชสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมีความสอดคลองกับท่ีผูวิจัยไดศึกษาครั้งนี้ 

2.ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน (Pretest) 

และหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด 
วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
คาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว โดยสํานัก
วิชาการ และมาตรฐานการศึกษา (2549 : 40) ไดกลาววา การคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานหรือเปนเพียง
ขั้นตอนหนึ่งของความคิดระดับสูง ซึ่งทักษะการคิดท่ีเปนแกนสําคัญ (Core Thinking Skill) ท่ีจะ
พัฒนาไปสูการคิดวิเคราะหมีดังนี้ 1. ทักษะการระบุองคประกอบสําคัญหรือลักษณะเฉพาะ2. ทักษะ
การระบุความสัมพันธขององคประกอบ3. ทักษะการจับใจความสําคัญหรือการคนหาและระบุความ
ผิดพลาดโดยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียนครูสามารถนําเหตุการณ
เรื่องราวบทกลอนบทเพลงภาพเหตุการณฯลฯมาใหนักเรียนดู / อาน / ฟงและใหผูเรียนคิดวิเคราะห
โดยครูบอกเปนคําส่ังหรือคําถามขึ้นอยูกับลักษณะของเหตุการณแลวใหนักเรียนตอบโดยการเขียน /

อธิบาย / วาดภาพนอกจากนี้ยังใชคําถามชวยในการฝกการวิเคราะหได โดย  เม่ือครูหาสถานการณ
ตางๆไดแลวครูก็ใชคําถามหรือคําส่ังกระตุนใหผูเรียนคิดขึ้นอยูกับวาคําถามนั้นจะถามผูเรียนใน
ลักษณะใดโดยแบบฝกหัดทายบท ผูวิจัยไดออกแบบใหมีความหลากหลาย  โดยใชคําถามท่ีชวยฝกให
นักเรียนเกิดการคิดท่ีหลากหลาย มี ท้ังแบบเลือกตอบ แบบเติมคํา แบบจับคู ทําใหนักเรียนมีการ
พฒันาทักษะการคิด กอนท่ีจะเลือกคําตอบ นักเรียนจึงเกิดทักษะการคิดวิเคราะหมากข้ึน  โดยวนิช
สุธารัตน (2547, หนา 125 – 127) กลาววาการต้ังคําถามเพื่อใชในการคิดวิเคราะหคําถามท่ีดีจะทํา
ใหส่ิงท่ีคลุมเครือมีความชัดเจนยิ่งขึ้นการต้ังคําถามท่ีดีจะชวยสงเสริมการใชเหตุผลเปนไปดวยความ
สะดวกมีความยุงยากนอยมีความเปนระบบและชวยในการแกปญหาไดโดยผูวิจัยไดใหนักเรียนศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด โดยการดู / อาน / ฟง นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสรุป
แผนผังความคิดไวทายบทเรียนดวย เพื่อเปนการสรุปบทเรียนใหนักเรียน เขาใจเนื้อหาไดครบถวน
สมบูรณ  สามารถมองความเช่ือมโยงของเนื้อหาหลักไปสูเนื้อหารองไดงายข้ึน นําไปสูการเกิดความคิด
รวมยอด และเกิดการจดจําท่ีคงทน ซึ่ง สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ (2542:30) กลาววา การใชแผนท่ี
รูปแบบตางๆจะทําใหเห็นภาพรวมท้ังหมด เห็นความสัมพันธของความคิดรวบยอดตางๆ ซึ่งทําให
ความคิดยืดหยุน และเห็นขอเท็จจริงชัดเจน สามารถเก็บไวในหนวยความจําไดงาย ซึ่งสอดคลองกับ 

Buzan (1997) ท่ีกลาววาแผนผังความคิดมีประโยชนดานการวิเคราะหหรือการตัดสินใจเพราะ
หลังจากท่ีไดดูมุมมองตางๆและขอเท็จจริงแลวเราจะมีความรูสึกและผลพวงอยางรอบดานแลวใน
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แผนผังความคิดแผนเดียวก็จะชวยใหการวิเคราะหและประเมินหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดมันทําใหเราเห็น
ภาพรวมไดดวยการมองปราดเดียวโดยแผนผังความคิดชวยใหนักเรียนจําจดเนื้อหาในบทเรียนได
แมนยํายิ่งขึ้น เพราะจะมองภาพออกวา ในกระบวนการทํางานของรางกาย ตองใชอวัยวะอะไรบาง  
และทํางานเปนระบบอยางไร หากเกิดเหตุการณแบบนี้รางกายจะเปนเชนไร ซึ่ง สุวิทย มูลคํา และ
อรทัย มูลคํา (2543 : 89)ไดกลาวถึง แผนผังความคิด ไววา ผังความคิดเปนการจัดกลุมความคิดรวบ
ยอดเพ่ือใหเห็นความสัมพันธของความคิดระหวางความคิดหลักและความคิดรองลงไป เมื่อนักเรียนได
ศึกษาแผนผังความคิดท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ทําใหนักเรียนสามารถจดจําเนื้อหา และเช่ือมโยงเนื้อหาหลัก
และเนื้อหารองไดอยางครบถวน นักเรียนจึงมีสามารถในการคิดวิเคราะหท่ีดีขึ้น ทําใหผลการคิด
วิเคราะหหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนมนหนูนิมิต(2551:91) ได
ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักประกอบ
แผนผังความคิดและสืบเสาะหาความรู 7  ขั้นตอนผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิด
วิเคราะหและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  และนักเรียนท่ีเรียนโดยใชปญหาเปนหลักประกอบแผนผังความคิดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานมากกวานักเรียนท่ีเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้นตอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วนิดาสุขสมโสด (2552:96 ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องแรงและความดันความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7 E) รวมกับแผนผังความคิด (Mind 

Map)กับการจัดการเรียนรูตามปกติ  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏ
จักรการเรียนรู 7 ขั้น (7 E) รวมกับแผนผังความคิด (Mind Map) และนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูตามปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรความสามารถดานการคิดวิเคราะหและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  และนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู  7 ขั้น (7 E) รวมกับ
แผนผังความคิดมีเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรมากกวานักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .003 (p < .003) ซึ่งมีความสอดคลองกับท่ีผูวิจัยได
ศึกษาครั้งนี้ 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา จํานวน 30 คน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการเรียน  อยูในระดับมาก (x= 4.17, S.D = 0.79) โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 
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3.1 ดานกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับพึงพอใจมาก (x = 4.25, S.D = 0.77 )

ประกอบไปดวยกิจกรรมการเรียนรูมีหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดความรูสึก
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน นาสนใจ  และไมเบื่อหนายในการเรียน และกิจกรรมการเรียนรูชวยเปด
โอกาสใหผูเรียนโตตอบกับบทเรียนได ท้ังนี้เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้นได
พัฒนาใหมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ตามความตองการ
เฉพาะบุคคล โดยสามารถเลือกเรื่องท่ีตนเองสนใจกอนได และสามารถยอนกลับมาทบทวนบทเรียนได
ตามความตองการ นอกจากนี้ยังมีแบบฝกหัดทายบท ท่ีหลากหลาย เพื่อทบทวนความรูความจําจาก
เรื่องท่ีเรียนไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับถนอมพรเลาหจรัสแสง (2541 : 9)ท่ีกลาวไววา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จะมีการนําเสนอเนื้อหาสาระ (Content) ท่ีไดรับการเรียบเรียงแลวเปนอยางดี
ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีผูสรางไดกําหนดวัตถุประสงคไว
ซึ่งเนื้อหาสาระหรือทักษะท่ีผูเรียนไดรับจะถูกแฝงเอาไวทําใหเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานเพลิดเพลิน
และจูงใจใหผูใชมีความตองการท่ีจะเรียนมากข้ึน ท้ังยังตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลได
นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้นเปนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะท่ีเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับผูสอนไดมากท่ีสุดเพราะขณะเรียนจะมีการโตตอบระหวางผูเรียน
กับคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเนื่องและตลอดท้ังบทเรียนรวมถึงการใหผลปอนกลับโดยทันที 

(Immediate feedback) ผลปอนกลับหรือการใหคําตอบนี้ถือเปนการเสริมแรง (Reinforcement) 

อยางหนึ่งความสามารถในการใหผลปอนกลับโดยทันทีของคอมพิวเตอรชวยสอนนี้เองซึ่งถือไดวาเปน
จุดเดนหรือขอไดเปรียบประการสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเทียบกับส่ือ
ประเภทอื่นๆนั้นไมสามารถท่ีจะประเมินผลการเรียนของผูเรียนพรอมกับการใหผลปอนกลับโดย
ฉับพลันเชนเดียวกับคอมพิวเตอรชวยสอนได บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมและสามารถตอบสนองลักษณะการเรียนรูของแตละบุคคลได 

3.2 ดานเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก (x = 4.21,       

S.D = 0.72) ประกอบไปดวยคําอธิบายเนื้อหาแตละหนวยชัดเจน การจัดลําดับเนื้อหามีความ
เหมาะสม ความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสม เนื้อหาสามารถนําไปใชในบทเรียน ได 
แบบทดสอบมีความเหมาะสม  สอดคลองกับเนื้อหา และปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา
เรียนท้ังนี้เนื่องมาจากเนื้อหาท่ีผูวิจัยนํามาใสในบทเรียนมีการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และคัดเลือก
เนื้อหาตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู โดยเน้ือหาท่ีไดรวบรวมไวไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญดานวิชาวิทยาศาสตร จึงทํา
ใหไดเนื้อหาท่ีถูกตอง ครอบคลุม และครบถวนสมบูรณ ประกอบกับเนื้อหาท่ีเรียบเรียงลงในบทเรียน 
จะเปนถอยคําท่ีไมยากจนเกินไป เนื้อหากะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงายเหมาะสมกับวัย โดยมีการจัดเรียง
เนื้อหาจากงายไปหายากนอกจากนี้ยังมีการสรุปเนื้อหาดวยแผนผังความคิด เพื่อสรุปใจความสําคัญ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132 
 

ของเรื่องใหกะทัดรัดยิ่งขึ้น ทําใหนักเรียนมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมดไดอยางชัดเจน เห็น
ความสัมพันธของเนื้อหาแตละบทเรียน และเกิดความคิดรวบยอด เพียงแคใชแผนผังความคิดแผน
เดียวก็สามารถรวบรวมเนื้อหาท้ังหมดไวได ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2548 : 53) กลาววาการใชผังความคิดหรือแผนภาพความคิดจะชวยในการสรุปความหรือยอ
ความโดยเขียนคําสําคัญหรือขอความแสดงส่ิงท่ีเขาใจไวเปนแผนภาพเพื่อนํามาเรียบเรียงใหครบ
ครอบคลุมความรูไวทั้งหมดโดยเลือกเฉพาะใจความสําคัญของเรื่องเทานั้น แผนผังความคิดจึงเปนการ
ชวยสรุปเนื้อหาใหงายตอการเขาใจของนักเรียน ชวยใหนักเรียนคิดเช่ือมโยงจากเนื้อหาหลักไปสู
เนือ้หารองได ผูเรียนจึงสามารถจดจําเนื้อหาในบทเรียนไดแมนยําย่ิงขึ้น 

3.3 ดานรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูระดับพึงพอใจมาก 
(x= 4.09, S.D = 0.86)ประกอบไปดวยรูปแบบถูกตองสวยงาม นาสนใจตัวอักษรอานงายชัดเจน
ภาพประกอบสวยงาม  เหมาะสมกับเนื้อหา มีเทคนิคการนําเสนอท่ีเหมาะสม  นาสนใจ ความยาวของ
บทเรียนมีความเหมาะสมและชวยใหบรรยากาศในหองเรียนดีขึ้น ท้ังนี้ เนื่องมาจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้น สามารถนําเสนอไดท้ังขอความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว กราฟฟก 
วีดิโอ และเสียงประกอบได และมีรูปแบบการนําเสนอท่ีมีสีสันสวยงาม นาสนใจ ใชตัวอักษรท่ีอานงาย
และมีขนาดเหมาะสม ภาพประกอบเปนภาพเคล่ือนไหว ทําใหเนื้อหานาสนใจ นอกจากนี้ยังชวยลด
เวลาในการสอนไดอีกดวย เพราะสามารถถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะใกลเคียง
กับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุดโดยสามารถนําความรูตางๆท่ีไมสามารถนําของจริงมาใหนักเรียน
เรียนในหองได แตสามารถนํามาใสในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได จึงสามารถดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนไดดี อีกท้ังบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีแปลกใหม สามารถ
ตอบสนองความแตกตางในดานการเรียนรูของแตละบุคคลได เพราะนักเรียนสามารถเลือกเรียนใน
เรื่องตางๆไดตามความสนใจ และสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาไดตามตองการ การจัดการเรียนการ
สอนโดยใหนักเรียนเปนคนตัดสินใจในการเรียนเองนี้ทําใหบรรยากาศในการเรียนสนุกสนานผูเรียน
เกิดความกระตือรือรนในการเรียนตลอดเวลามีความสนใจและเพลิดเพลินในการเรียนมากย่ิงข้ึนไปกับ
การเรียนมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกภูมิ  ชูนิต  (2553 : 121) ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทวีปเอเชีย ท่ีสรุปบทเรียนดวยแผนท่ีความคิด สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
ทวีปเอเชีย ในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดซึ่งสอดคลองกับ สุรางคนาสานุกูล (2553:79) ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรเรื่องการเคล่ือนท่ีและตําแหนงของวัตถุสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
วิทยาศาสตรเรื่องการเคล่ือนท่ีและตําแหนงของวัตถุมีความพึงพอใจระดับมากซึ่งก็สอดคลองกับผล
การศึกษาของผูรายงานครั้งนี้ 
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ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 การวิจัยเรื่อง  ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา
วิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิด
วิเคราะห   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  
เรื่อง รางกายของเรา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนไดเปนอยางดี แสดงวา
วิธีการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดดีกวาเดิมฉะนั้น
ควรมีการสงเสริมใหมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิดไปใชพัฒนาการเรียน
การสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 
 2. ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  
เรื่อง รางกายของเรา สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนใหสูงข้ึนไดแสดงให
เห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิดนั้นชวยใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจใน
บทเรียนมากย่ิงขึ้น รวมถึงไดพัฒนาทักษะตางๆ และยังชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง ดังนั้นจึงควรนํารูปแบบการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปผสมผสานกับ
วิธีการสอนอื่นๆ เชน การสอนแบบหมวก 6 ใบการสอนแบบซิปปา การสอนแบบรวมมือ เปนตน 
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูในรูปแบบการเรียนท่ีหลากหลาย เพื่อใหผลการเรียนรูของนักเรียนพัฒนาข้ึน 
 3.  ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผัง
ความคิด มีความพึงพอใจดานรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนลําดับสุดทาย 
ดังนั้นครูจึงควรพัฒนาเทคนิคการนําเสนอใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากย่ิงขึ้น โดยใหนักเรียนสามารถ
เขาถึงบทเรียนไดทางอินเตอรเน็ต หรือสามารถเรียนรูไดบนสมารทโฟน หรือแท็ปเล็ต เพื่อใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิ จัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา
วิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในดานตางๆ เชน การคิดเชิงบูรณาการการ
คิดเชิงประยุกต การคิดเชิงมโนทัศน การคิดเชิงอนาคต เปนตน 
 2. ควรมีการพัฒนาส่ือการสอนวิชาวิทยาศาสตรรวมกับส่ือท่ีมีการส่ือสารและปฏิสัมพันธ
ใหผูเรียนไดมีทักษะการทํางานรวมกัน เชน การพัฒนาส่ือบทเรียนออนไลน หรือ อีเลิรนนิ่ง 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 

1. ผูเช่ียวชาญในการประเมินดานเนื้อหาและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

ดานเนื้อหา 
นางภิรมยภรณ  เชิดชูธีรกุล ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร)  

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
นางวารีย  เมืองเกษม  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร) 

โรงเรียนวัดหนองสะเดา 
นางลัดดาวัลย  สุขเสริม  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร) 

โรงเรียนวัดวงัหวา 
 

 ดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผศ.ดร.น้ํามนตเรืองฤทธิ์ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

นางดวงใจ  อวนมิน ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (สาขา
คอมพิวเตอร) โรงเรียนสุพรรณภูมิ 

นางสาวศศิอรทัศเกษร  ครูวิทยฐานะชํานาญการ 
โรงเรียนวัดหนองสะเดา   

    
2. ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แผนการ

จัดการเรียนรู 
 

ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  นางภิรมยภรณ  เชิดชูธีรกุล ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร)  
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 

  นางลัดดาวัลย  สุขเสริม  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร) 
โรงเรียนวัดวงัหวา 
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3. ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

จ.ส.อ.พยนต  งวนทอง  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร)   
โรงเรียนวัดใหมสระพลอย 

นางวารีย  เมืองเกษม  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร) 
โรงเรียนวัดหนองสะเดา 

 
4.ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
 

ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

จ.ส.อ.พยนต  งวนทอง  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร)  
โรงเรียนวัดใหมสระพลอย 

  นางพรรณพร  ลูกฟก     ครูชํานาญการ    
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 

  
5.ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียน 
 

  นางพิศเพลิน  กูเกียรติภูมิ  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ภาษาไทย)  
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 

  อาจารยภาณุวัฒน  ศิวะสกุลราช    อาจารยประจํากลุมวิชาชีพครู   
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  นางพรรณพร  ลูกฟก     ครูวิทยฐานะชํานาญการ    
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู 
  1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการ
เรียนรู  
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง  รางกายของเรา สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
  2.1 วิเคราะหการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากผูเช่ียวชาญ 
  2.2 ตรวจสอบคุณภาพบทเรียน โดยทดลองแบบรายบุคคล 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง  รางกายของเรา 
  3.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.3 หาคาความยากงาย และหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย  
  3.4 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบปรนัย   
 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน  
  4.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
  4.2 หาคาความยากงายและหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบแบบอัตนัย  
  4.3 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบอัตนัย 
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง  รางกายของเรา   
  5.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร   เรื่อง  รางกายของเรา 
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1. แผนการจัดการเรียนรู 
 1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู  
 
ตารางท่ี 10  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ IOC 

แปล
ผล คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. สาระสําคัญ 
    1.1 สอดคลองกับตัวชี้วัดในหลักสูตร 
    1.2 มีความชัดเจนเขาใจงาย 
    1.3 แสดงความคิดรวบยอดของเน้ือหา 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1.00 
1.00 
1.00 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

2. ตัวชี้วัด 
    2.1 สอดคลองกับเน้ือหา 
    2.2 ขอความชัดเจน เขาใจงาย 
    2.3 ระบุพฤติกรรมที่สามารถวัดและประเมินได 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1.00 
1.00 
1.00 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

3. เน้ือหา 
   3.1 มีความชัดเจน เขาใจงาย และนาสนใจ 
   3.2 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
   3.3 กําหนดเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1.00 
1.00 
1.00 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    4.1 เราความสนใจใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะเรียนและเขารวมกิจกรรม 
    4.2 สอดคลองกับเน้ือหาสอดคลองกับตัวชี้วัด 
    4.3 เหมาะสมกับเวลา สถานท่ี 
    4.4 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
    4.5 ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

5. สื่อการเรียนรู 
    5.1 สอดคลองเน้ือหาและตัวชี้วัดในหลักสูตร 
    5.2 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน 
    5.3 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1.00 
1.00 
1.00 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

6. การวัดและประเมินผล 

    6.1 สอดคลองกับเน้ือหา 
    6.2 สอดคลองกับตัวชี้วัด 
    6.3 การวัดที่ระบุไวสามารถประเมินได 
    6.4 วิธีวัดและเครื่องมือวัดสอดคลองกับพฤติกรรมที่กําหนดในจุดประสงค 
    6.5 เกณฑการประเมินมีความสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



148 
 

2.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง รางกายของเรา  
 2.1วิเคราะหการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากผูเช่ียวชาญ 
 
ตารางท่ี 11 ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญคนที X  S.D. 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 รวม 
1. สวนนําของบทเรียน 

เราความสนใจ  ใหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปน 
(วัตถุประสงค  เมนูหลัก  สวนชวยเหลือ ฯลฯ) 

5 4 4 3 4 5 25 4.17 0.75 ดี 

2. เน้ือหาของบทเรียน 

2.1 โครงสรางของเน้ือหาชัดเจน  มีความกวาง  ความลึก  
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 

4 5 4 5 4 5 27 4.50 0.54 ดีมาก 

2.2 มีความถูกตองตามหลักวิชา 5 5 4 5 4 5 28 4.67 0.51 ดีมาก 
2.3สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการจะนําเสนอ 5 5 4 5 4 5 28 4.67 0.51 ดีมาก 

2.4สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธตอเน่ืองกัน 

4 5 4 4 4 5 26 4.33 0.51 ดี 

2.5 ความยากงายเหมาะสมตอผูเรียน 5 5 4 5 4 5 28 4.67 0.51 ดีมาก 
2.6 ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและคุณธรรม  จริยธรรม 5 5 4 5 4 5 28 4.67 0.51 ดีมาก 
2.7 สงเสริมใหนักเรียนเกิดความจํา ความเขาใจ การนําไปใช 
วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาได 4 5 4 4 4 4 25 4.17 0.40 ดี 

2.8 กระตุนใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห  4 5 4 4 4 4 25 4.17 0.40 ดี 
2.9 เกิดความคิดรวบยอดเมื่อสิ้นสุดบทเรียน 4 5 4 4 4 5 26 4.33 0.51 ดี 
3. การใชภาษา 
ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  สื่อความหมาย
ไดชัดเจน  เหมาะสมกับผูเรียน 

4 4 5 4 4 5 26 4.33 0.51 ดี 

4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

4.1ออกแบบดวยระบบตรรกะท่ีดีเน้ือหามีความสัมพันธตอเน่ือง 5 4 5 4 3 5 26 4.33 0.81 ดี 

4.2 สงเสริมการพัฒนาความคิดสรางสรรค 4 4 3 3 3 4 21 3.50 0.54 ดี 
4.3 มีความยืดหยุน สนองความแตกตางระหวางบุคคล 
ควบคุมลําดับเน้ือหาลําดับการเรียนและแบบฝกได 5 4 3 5 3 5 25 4.17 0.98 ดี 
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ตารางท่ี 11 ผลการใหคะแนนแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ชียวชาญคนที X  S.D. 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 รวม 
4.4ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย/ ตอนเหมาะสม 4 4 4 4 3 5 24 4.00 0.63 ดี 
4.5 กลยุทธในการถายทอดเน้ือหานาสนใจ 4 4 3 3 3 5 22 3.67 0.81 ดี 
4.6 มีกลยุทธการประเมินผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมมีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอท่ีสามารถ
ตรวจสอบ 
ความเขาใจบทเรียนดวยตนเองได 

4 4 4 3 3 5 23 3.83 0.75 ดี 

5. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย (MULTIMEDIA) 
5.1 ออกแบบหนาจอเหมาะสม  งายตอการใชงาน  สัดสวน
เหมาะสม  สวยงาม 

5 5 4 5 4 5 28 4.67 0.51 
ดี
มาก 

5.2ขนาด สีของตัวอักษร  ชัดเจน  สวยงาม  อานงาย  
เหมาะสมกับระดับผูเรียน 

5 5 4 4 4 5 27 4.50 0.54 
ดี
มาก 

5.3 ภาพกราฟกเหมาะสมชัดเจน สอดคลองกับเน้ือหาและมี
ความสวยงามมีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสราง
ภาพ 

4 5 4 5 4 5 27 4.50 0.54 
ดี
มาก 

5.4คุณภาพการใชเสียงดนตรีประกอบบทเรียนเหมาะสม  
ชัดเจน  นาสนใจ  ชวนคิด  นาติดตาม 

4 5 4 4 4 5 26 4.33 0.51 ดี 

6. การออกแบบปฏิสัมพนัธ 
6.1ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวกโตตอบกับ
ผูเรียนอยางสม่ําเสมอการควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน 
(Navigation) ชัดเจนถูกตองตามหลักเกณฑและสามารถ
ยอนกลับไปยังจุดตาง ๆ ไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ  เชน  การ
พิมพ  การใชเมาสเหมาะสม  มีการควบคุมทิศทางความชาเร็ว
ของบทเรียน 

4 5 4 4 3 4 24 4.00 0.63 ดี 

6.2 การใหผลปอนกลับเสริมแรงหรือใหความชวยเหลือ
เหมาะสมตามความจําเปนมีขอมูลปอนกลับท่ีเอ้ือใหผูเรียนได
วิเคราะห  และแกปญหา 

4 5 4 4 3 5 25 4.17 0.75 ดี 

เฉลี่ย 4.28 0.59 ดี 
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 2.2 ตรวจสอบคุณภาพบทเรียน โดยทดลองแบบรายบุคคล 
 
ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนแบบรายบุคคล 
 

นักเรียน 

คนที่ 

คะแนนระหวางเรียน (E1) 

(ตอนละ 20 คะแนน) คะแนน
หลังเรียน 

(30 

คะแนน) 

(E2) 

เร่ืองที่ 1  รางกายของเรา 
เร่ืองที่ 2 
อาหารและ
สารอาหาร 

รวม 

(160 

คะแนน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 14 18 17 17 17 18 15 17 134 22 
2 19 18 17 17 17 18 15 17 140 26 
3 16 16 18 16 17 14 18 17 135 29 
รวม 50 54 55 54 56 56 55 59 409 77 
เฉลี่ย 16.67 18.00 18.33 18.00 18.67 18.67 18.33 19.67 136.33 25.67 
รอยละ 83.33 90.00 91.67 90.00 93.33 93.33 91.67 98.33 85.21 85.56 

E1/E2  =  85.21/85.56 
 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
วิทยาศาสตร เร่ือง  รางกายของเรา 
 3.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา 

 

ตัวชี้วัด ขอท่ี ประเภท 
ผูเช่ียวชาญ 

คาIOC แปลผล 
1 2 3 

1. อธิบายการเจรญิเติบโตของมนุษยจาก
วัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ  

1 ความจํา +1 +1 +1 1 ใชได 
2 ความเขาใจ +1 +1 +1 1 ใชได 
3 วิเคราะห +1 +1 0 0.67 ใชได 
4 ความจํา +1 +1 +1 1 ใชได 
5 ความเขาใจ +1 0 +1 0.67 ใชได 

2.อธิบายการทํางานท่ีสัมพันธกันของ
ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ และ
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย  
 

6 ความจํา +1 +1 +1 1 ใชได 
7 ความจํา +1 +1 +1 1 ใชได 
8 นําไปใช +1 +1 +1 1 ใชได 
9 วิเคราะห +1 +1 +1 1 ใชได 
10 ความเขาใจ +1 +1 +1 1 ใชได 
11 ความเขาใจ +1 +1 +1 1 ใชได 
12 ความเขาใจ +1 +1 +1 1 ใชได 
13 ความเขาใจ +1 +1 +1 1 ใชได 
14 นําไปใช +1 +1 0 0.67 ใชได 
15 นําไปใช +1 +1 +1 1 ใชได 
16 นําไปใช +1 +1 +1 1 ใชได 
17 นําไปใช +1 +1 +1 1 ใชได 
18 ความเขาใจ +1 +1 +1 1 ใชได 
19 สังเคราะห +1 +1 +1 1 ใชได 
20 วิเคราะห +1 +1 +1 1 ใชได 
21 ความจํา +1 +1 +1 1 ใชได 
22 ความจํา +1 0 +1 0.67 ใชได 
23 สังเคราะห +1 0 +1 0.67 ใชได 
24 ประเมินคา 0 +1 +1 0.67 ใชได 
25 ประเมินคา 0 +1 +1 0.67 ใชได 
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ตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา 

    (ตอ) 

ตัวชี้วัด ขอท่ี ประเภท ผูเช่ียวชาญ คาIOC แปลผล 1 2 3 
3. วิเคราะหสารอาหารและอภิปรายความ
จําเปนท่ีรางกายตองไดรับสารอาหารใน
สัดสวนทีเ่หมาะสมกับเพศและวัย 

26 ความจํา +1 +1 +1 1 ใชได 
27 ความจํา +1 0 +1 0.67 ใชได 
28 ความจํา +1 0 +1 0.67 ใชได 
29 ความจํา +1 0 +1 0.67 ใชได 
30 ความจํา +1 +1 +1 1 ใชได 
31 ความจํา +1 +1 +1 1 ใชได 
32 ความเขาใจ +1 +1 +1 1 ใชได 
33 ความเขาใจ +1 +1 +1 1 ใชได 
34 ความเขาใจ +1 +1 +1 1 ใชได 
35 ความเขาใจ +1 +1 +1 1 ใชได 
36 นําไปใช +1 0 +1 0.67 ใชได 
37 สังเคราะห +1 +1 +1 1 ใชได 
38 นําไปใช +1 +1 +1 1 ใชได 
39 นําไปใช +1 0 +1 0.67 ใชได 
40 นําไปใช +1 0 +1 0.67 ใชได 
41 นําไปใช +1 +1 0 0.67 ใชได 
42 วิเคราะห +1 +1 +1 1 ใชได 
43 วิเคราะห +1 +1 +1 1 ใชได 
44 วิเคราะห +1 +1 0 0.67 ใชได 
45 วิเคราะห +1 +1 +1 1 ใชได 
46 สังเคราะห 0 +1 +1 0.67 ใชได 
47 สังเคราะห +1 +1 +1 1 ใชได 
48 สังเคราะห 0 +1 +1 0.67 ใชได 
49 ประเมินคา +1 +1 +1 1 ใชได 
50 ประเมินคา +1 0 +1 0.67 ใชได 

 3.3 หาคาความยากงายและหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย  
 3.4หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบปรนัย 

   ส
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ตารางท่ี 14 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือม่ันของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง รางกายของเรากอนและหลังเรียน  วิเคราะหขอสอบปรนัย โดยใช
สูตร KR – 20 (KuderRichardson – 20) วิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

ขอที่ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) ขอท่ี คาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) 
1 0.83 0.14 26 0.63 0.37 
2 0.50 0.33 27 0.67 0.32 
3 0.53 0.53 28 0.90 0.36 
4 0.83 0.12 29 0.27 0.15 
5 0.83 0.40 30 0.43 0.56 
6 0.93 0.30 31 0.80 0.28 
7 0.13 -0.15 32 0.97 0.29 
8 0.43 0.37 33 0.70 0.45 
9 0.33 0.30 34 0.60 0.31 
10 0.70 0.46 35 0.63 0.37 
11 0.90 0.12 36 0.73 0.56 
12 0.73 0.56 37 0.10 -0.07 
13 0.73 0.56 38 0.87 0.06 
14 0.60 0.25 39 0.87 0.22 
15 0.93 0.06 40 0.67 0.28 
16 0.43 0.56 41 0.63 0.27 
17 0.93 0.35 42 0.77 0.22 
18 0.43 0.56 43 0.33 0.30 
19 0.50 0.15 44 0.40 0.23 
20 0.63 0.28 45 0.27 0.51 
21 0.87 -0.35 46 0.50 0.48 
22 0.70 0.45 47 0.53 0.51 
23 0.43 0.36 48 0.77 -0.22 
24 0.43 0.56 49 0.63 0.24 
25 0.53 0.54 50 0.60 0.16 
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ขอสอบท่ีผานเกณฑตองมีคาความยากระหวาง  .20 - .80  และคาอํานาจจําแนกท่ีมีคา
ระหวาง  .20  ขึ้นไปคาเฉล่ียความยากงายเทากับ 0.62 คาเฉล่ียอํานาจจําแนกเทากับ 0.30จากนั้นทํา
การคัดเลือกขอสอบท่ีอยูในเกณฑจํานวน 30 ขอโดยคัดเลือกใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
จึงไดขอสอบท่ีผานเกณฑการคัดเลือกตามเกณฑแตเนื่องจากขอสอบท่ีผานเกณฑมีจํานวนเกินมา 2 
ขอผูวิจัยจึงไดเลือกตัดขอสอบท่ีมีคาความยากและคาอํานาจจําแนกนอยท้ิงใหเหลือเพียง 30 ขอ
เทานั้นแตท้ังนี้ไดคํานึงถึงวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวย 

คาความเช่ือมั่น ท่ีคํานวณโดยสูตร KR – 20  เทากับ  0.86 

 
4.แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน  
 4.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
 
ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบอัตนัย วัดความสามารถ 

    ดานการคิดวิเคราะห 
 

ขอที่ 
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 1.00 ใชได 
2 0 1 1 0.67 ใชได 
3 1 1 1 1.00 ใชได 
4 1 1 1 1.00 ใชได 
5 1 1 1 1.00 ใชได 
6 1 1 1 1.00 ใชได 
7 1 1 1 1.00 ใชได 
8 1 1 1 1.00 ใชได 
9 1 1 1 1.00 ใชได 
10 1 1 1 1.00 ใชได 
11 1 1 1 1.00 ใชได 
12 1 1 1 1.00 ใชได 

 4.2 หาคาความยากงาย และหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบแบบอัตนัย  
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 4.3 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบอัตนัย 
 
ตารางท่ี 16 คาความยากงาย(PE) คาอํานาจจําแนก(D)และคาความเช่ือมั่นของขอสอบอัตนัย

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
 

ขอสอบท่ีผานเกณฑตองมีคาความยากระหวาง  .20 - .80  และคาอํานาจจําแนกท่ีมีคา
ระหวาง  .20ขึ้นไปมีคาเฉล่ียความยากงาย เทากับ0.56 และคาเฉล่ียอํานาจจําแนกเทากับ0.47ผูวิจัย
จึงไดเลือกตัดขอสอบท่ีมีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกนอยท้ิงใหเหลือเพียง10 ขอเทานั้นแต
ท้ังนี้ไดคํานึงถึงวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวย 
 คาความเช่ือมั่น สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบราค เทากับ  0.82 

ขอที่ ทักษะการคิดวิเคราะห คาความยากงาย(PE) คาอํานาจจําแนก(D) ขอท่ีเลือก 
1 ทักษะการระบุองคประกอบสําคัญ 0.57 0.46  
2 ทักษะการระบุองคประกอบสําคัญ 0.70 0.34  
3 ทักษะการระบุความสัมพันธ 

ขององคประกอบ 
0.50 0.67  

4 ทักษะการจับใจความสําคัญหรือ 
การคนหาและระบุความผิดพลาด 

0.47 0.57  

5 ทักษะการจับใจความสําคัญหรือ 
การคนหาและระบุความผิดพลาด 

0.60 0.39  

6 ทักษะการระบุองคประกอบสําคัญ 0.57 0.39  

7 ทักษะการระบุความสัมพันธ 
ขององคประกอบ 

0.53 0.43  

8 ทักษะการจับใจความสําคัญหรือ 
การคนหาและระบุความผิดพลาด 

0.63 0.45  

9 ทักษะการระบุองคประกอบสําคัญ 0.57 0.51  

10 ทักษะการระบุความสัมพันธ 
ขององคประกอบ 

0.60 0.23  

11 ทักษะการระบุความสัมพันธ 
ขององคประกอบ 

0.50 0.67  

12 ทักษะการจับใจความสําคัญหรือ 
การคนหาและระบุความผิดพลาด 

0.47 0.57  
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5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
วิทยาศาสตร เร่ือง  รางกายของเรา   

 5.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง  โดยหาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร   เรื่อง  รางกายของเรา 
 
ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา 
 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.  ดานรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 

1.1  ตัวอักษรอานงายชัดเจน 
1.2  รูปแบบสวยงาม  นาสนใจ 
1.3  มีเทคนิคการนําเสนอท่ีเหมาะสม  นาสนใจ 
1.4  ภาพประกอบสวยงาม  เหมาะสมกับเน้ือหา 
1.5  ความยาวของบทเรียนมีความเหมาะสม 
1.6  ชวยใหบรรยากาศในหองเรียนดีข้ึน 
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

2.  ดานเน้ือหา 
2.1  คําอธิบายเน้ือหาแตละหนวยชัดเจน 
2.2  การจัดลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม 
2.3  ความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสม 
2.4  ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 
2.5  แบบทดสอบมีความเหมาะสมสอดคลองกับเน้ือหา 
2.6  เน้ือหาสามารถนําไปใชในบทเรียนได 
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ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

3.  ดานกิจกรรมการเรียนรู 
3.1  กิจกรรมการเรียนรูมีหลากหลายรูปแบบ 
3.2  กิจกรรมการเรียนรูชวยเปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบ
กับบทเรียนได 
3.3  กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดความรูสึกสนุก  
นาสนใจ  และ เพลิดเพลิน ไมเบื่อหนายในการเรียน 
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ภาคผนวก  ค 
การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 18 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 

 

 

เลขที ่ คะแนนกอนเรียน(X1) คะแนนหลังเรียน(X2) ผลตาง(D) ผลตางกําลังสอง(D2) 

1 9 18 9 81 
2 17 28 11 121 
3 13 22 9 81 
4 7 17 10 100 
5 12 27 15 225 
6 14 24 10 100 
7 13 23 10 100 
8 23 29 6 36 
9 16 25 9 81 
10 16 25 9 81 
11 17 26 9 81 
12 22 28 6 36 
13 9 24 15 225 
14 16 25 9 81 
15 13 27 14 196 
16 18 29 11 121 
17 19 27 8 64 
18 16 26 10 100 
19 17 25 8 64 
20 20 27 7 49 
21 12 22 10 100 
22 15 25 10 100 
23 13 22 9 81 
24 12 20 8 64 
25 21 25 4 16 
26 13 22 9 81 
27 17 25 8 64 
28 19 27 8 64 
29 13 24 11 121 
30 15 26 11 121 

ผลรวม 457 740 
 เฉลี่ย 15.23 24.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  รวมกับ  
ผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใช    
t – test  for dependent sample 
 
ตารางท่ี 19 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 6  ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง รางกายของเรา 

 

เลขที ่ คะแนนกอนเรียน(X1) คะแนนหลังเรียน(X2) ผลตาง(D) ผลตางกําลังสอง(D2) 

1 10 17 7 49 
2 10 16 6 36 
3 9 15 6 36 
4 4 17 13 169 
5 9 17 8 64 
6 10 18 8 64 
7 6 15 9 81 
8 10 20 10 100 
9 12 18 6 36 
10 10 16 6 36 
11 11 19 8 64 
12 14 18 4 16 
13 7 19 12 144 
14 5 16 11 121 
15 10 16 6 36 
16 9 16 7 49 
17 10 18 8 64 
18 8 18 10 100 
19 12 17 5 25 
20 14 17 3 9 
21 8 16 8 64 
22 10 15 5 25 
23 4 20 16 256 
24 5 17 12 144 
25 15 19 4 16 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 19 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6  ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง รางกายของเรา (ตอ) 

 

 
 ทดสอบสมมติฐานขอท่ี2นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผัง
ความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรามีความสามารถทางการคิดวิเคราะหสูงกวากอนเรียน
โดยใช  t – test  for dependent sampleไดผลสรุปดังนี้ 
 
ตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนของนักเรียน 

     ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด  
     วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห 

การทดสอบ 

กอนเรียน หลังเรียน 

x S.D รอยละ x S.D รอยละ 
1. ทักษะการระบุองคประกอบสําคัญ 2.80 1.12 46.67 5.50 0.63 91.67 

2. ทักษะการระบุความสัมพันธขององคประกอบ 3.30 1.34 55.00 5.13 0.73 85.56 

3. ทักษะการจับใจความสําคัญ หรือการคนหาและระบุความ
ผิดพลาด 

3.30 1.29 41.25 6.70 0.98 83.75 

รวม 9.40 2.74 47.00 17.33 1.49 86.67 

 
 

เลขที ่ คะแนนกอนเรียน(X1) คะแนนหลังเรียน(X2) ผลตาง(D) ผลตางกําลังสอง(D2) 

26 10 17 7 49 
27 12 19 7 49 
28 9 20 11 121 
29 9 18 9 81 
30 10 16 6 36 

ผลรวม 282 520 
 เฉลี่ย 9.40 17.33    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ตารางท่ี 21 สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 

 

รายการประเมิน 
จํานวนนักเรียนที่

ตอบ x S.D. 
ความพึง
พอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ดานรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
1.1  ตัวอักษรอานงายชัดเจน 14 11 3 2 - 4.23 0.89 มาก 
1.2  รูปแบบถูกตอง สวยงาม  นาสนใจ 13 14 3 - - 4.33 0.66 มาก 
1.3  มีเทคนิคการนําเสนอท่ีเหมาะสม  นาสนใจ 8 16 6 - - 4.07 0.69 มาก 
1.4  ภาพประกอบสวยงาม  เหมาะสมกับเน้ือหา 12 11 6 1 - 4.13 0.86 มาก 
1.5  ความยาวของบทเรียนมีความเหมาะสม 10 12 5 2 1 3.98 1.04 มาก 
1.6  ชวยใหบรรยากาศในหองเรียนดีข้ึน 8 13 5 3 1 3.80 1.06 มาก 

สรุปดานรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.09 0.86 มาก 
2.  ดานเน้ือหา 
2.1  คําอธิบายเน้ือหาแตละหนวยชัดเจน 12 15 3 - - 4.30 0.65 มาก 
2.2  การจัดลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม 12 15 3 - - 4.30 0.65 มาก 
2.3  ความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสม 12 14 4 - - 4.27 0.69 มาก 
2.4  ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 11 10 8 1 - 4.03 0.89 มาก 
2.5  แบบทดสอบมีความเหมาะสม  สอดคลองกับเน้ือหา 10 13 7 - - 4.10 0.75 มาก 
2.6  เน้ือหาสามารถนําไปใชในบทเรียนได 13 12 5 - - 4.27 0.74 มาก 

สรุปดานเน้ือหา 4.21 0.72 มาก 
3.  ดานกิจกรรมการเรียนรู 
3.1  กิจกรรมการเรียนรูมีหลากหลายรูปแบบ 14 14 2 - - 4.40 0.62 มาก 

3.2  กิจกรรมการเรียนรูชวยเปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบกับบทเรียน
ได 

9 14 7 - - 4.07 
 

0.74 
 

มาก 

 
3.3  กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดความรูสึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
นาสนใจ  และไมเบื่อหนายในการเรียน 

17 7 4 2 - 4.30 0.95 มาก 

สรุปดานกิจกรรมการเรียนรู 4.25 0.77 มาก 
สรุปรวมทุกดาน 4.17 0.79 มาก 

 ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3  นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผัง
ความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีความพึงพอใจตอการเรียน
อยูในระดับ มากโดยนําผลการตอบแบบสอบถามท่ีได  คํานวณหาคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากนั้นเปรียบเทียบตามเกณฑประเมิน  

   ส
ำนกัหอ
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  

1. แผนการจัดการเรียนรู 
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกาย

ของเรา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา 
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ   

ผังความคิด  วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง รางกายของเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 1 รางกายของเรา     จํานวน6  คาบ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง อวัยวะตาง ๆ ในรางกาย   เวลา   1คาบ 

...................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

 รางกายของของเราประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ เชน ปอด หัวใจ กระเพาะอาหาร ลําไส ไต 
เปนตน ซึ่งทําหนาท่ีแตกตางกันไป อวัยวะเหลานี้ทํางานประสานกันเปนระบบ การทํางานท่ีสัมพันธ
กันของระบบทําใหรางกายดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติ 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1. 1   เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของ
ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

ตัวชี้วัด 

 มฐ  ว 1.1  ป.6/2อธิบายการทํางานท่ีสัมพันธกันของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ และ
ระบบหมุนเวียนเลือดของของเรา 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของอวัยวะตางๆในรางกายได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายหนาท่ีของอวัยวะตางๆในรางกายได 
 

สาระการเรียนรู 
 1.  อวัยวะตาง ๆ ในรางกายของเรา 
 2. หนาท่ีของอวัยวะตางๆ ในรางกาย เชน หัวใจปอด กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ไต 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
      1.1 ครูบอกจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
            1.2 ครูบอกผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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           1.3 ครูแนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหการเรียนการสอนมี 
ประสิทธิภาพ 

2. ขั้นการเรียนรู 
      2.1 ครูแนะนําใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปตามข้ันตอน 
           2.2นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอวัยวะตางๆในรางกายจนเขาใจ 
ถาเกิดขอสงสัยใหสอบถามครูได 
           2.3 ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย 
           2.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 

3. ขั้นสรุป 
            3.1 ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับอวัยวะตางๆในรางกายโดยใชคําถาม ดังนี้ 

- อวัยวะใดมีหนาท่ียอยอาหาร 
- ปอด ทําหนาท่ีอะไร 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
2. คอมพิวเตอร 
3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

วัดผลประเมินผล 
 ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 1 รางกายของเรา     จํานวน  6  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง ระบบยอยอาหาร    เวลา   1  คาบ 

...................................................................................................................................................... 
สาระสําคัญ 

ระบบยอยอาหาร คือการเปล่ียนแปลงขนาดโมเลกุลของอาหารใหเล็กลง มีหนาท่ียอย และ
ดูดซึมสารอาหาร เพ่ือไปเล้ียงสวนตางๆ ในรางกาย ระบบยอยอาหารประกอบดวยอวัยวะหลัก ๆ คือ 
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไสใหญ โดยระบบยอยอาหารจะทําหนาท่ียอยอาหาร
ใหมีโครงสรางท่ีงายตอการถูกดูดซึมเขาสูหลอดเลือด เพื่อลําเลียงไปสูเซลลท่ัวรางกาย 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1. 1   เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของ
ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

ตัวชี้วัด 

 มฐ  ว 1.1  ป.6/2อธิบายการทํางานท่ีสัมพันธกันของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ และ
ระบบหมุนเวียนเลือดของของเรา 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนเกิดความรูความเขาในในเร่ือง ระบบยอยอาหาร 

2. นักเรียนสามารถอธิบายหนาท่ีและกระบวนการทํางานของอวัยวะในระบบยอยอาหารได 
 
สาระการเรียนรู 
 ระบบยอยอาหาร 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
       1.1 ครูบอกจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
            1.2 ครูบอกผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
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            1.3 ครูแนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

2. ขั้นการเรียนรู 
            2.1 ครูแนะนําใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปตามข้ันตอน 
            2.2 นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องระบบยอยอาหาร จนเขาใจ     
ถาเกิดขอสงสัยใหสอบถามครูได 
           2.3 ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย 
           2.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 

3. ขั้นสรุป 
            3.1 ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการยอยอาหารโดยใชคําถาม ดังนี้ 

- อวัยวะใดบาง อยูในกระบวนการยอยอาหาร 
- อวัยวะในระบบยอยอาหารแตละอยาง ทําหนาท่ีอยางไร 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
2. คอมพิวเตอร 
3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

วัดผลประเมินผล 
 ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                       ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 1 รางกายของเรา     จํานวน6  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง ระบบการหมุนเวียนโลหิต   เวลา   1  คาบ 

............................................................................................................................. ......................... 
สาระสําคัญ 

ระบบการหมุนเวียนโลหิต ทําหนาท่ีลําเลียงสารอาหารไปสูสวนตาง ๆ ของรางกาย โดยมี
หัวใจสูบฉีดทําใหเกิดแรงดันใหเลือดไหลไปตามหลอดเลือดท่ีมีอยูทุกสวนของรางกาย 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1. 1   เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของ
ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

ตัวชี้วัด 

 มฐ  ว 1.1  ป.6/2อธิบายการทํางานท่ีสัมพันธกันของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ และ
ระบบหมุนเวียนเลือดของของเรา 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายการเตนของหัวใจได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทํางานของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดได 
  
สาระการเรียนรู 
 ระบบหมุนเวียนเลือด 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
            1.1 ครูบอกจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
            1.2 ครูบอกผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
            1.3 ครูแนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
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2. ขั้นการเรียนรู 
            2.1 ครูแนะนําใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปตามข้ันตอน 
            2.2 นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดจนเขาใจ 
ถาเกิดขอสงสัยใหสอบถามครูได 
             2.3 ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย 
             2.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 

3. ขั้นสรุป 
            3.1 ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดโดยใชคําถาม ดังนี้ 

- อวัยวะใดบาง อยูในระบบหมุนเวียนเลือด 
- กระบวนการทํางานของหัวใจเปนอยางไร 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
2. คอมพิวเตอร 
3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

วัดผลประเมินผล 
 ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 1 รางกายของเรา       จํานวน  6  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง ระบบหายใจ    เวลา   1  คาบ 

............................................................................................................................. ......................... 
สาระสําคัญ 

ระบบหายใจเปนกระบวนการสูดอากาศเขาทางจมูกผานกลองเสียง ทอลม เขาสูปอด และ
เกิดการแลกเปล่ียนแกสระหวางปอดกับเลือด ออกซิเจนท่ีไดจากการหายใจจะถูกสงไปยังระบบ
ไหลเวียนเลือดเพื่อทําปฏิกิริยาในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารใหเกิดเปนพลังงานท่ีรางกายจะ
นําไปใชตอไป 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1. 1   เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของ
ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

ตัวชี้วัด 

 มฐ  ว 1.1  ป.6/2อธิบายการทํางานท่ีสัมพันธกันของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ และ
ระบบหมุนเวียนเลือดของของเรา 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและหนาท่ีของอวัยวะในระบบหายใจได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายการทํางานของระบบหายใจได 
 

สาระการเรียนรู 
 ระบบหายใจ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
            1.1 ครูบอกจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
            1.2 ครูบอกผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
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             1.3  ครูแนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ 

2. ขั้นการเรียนรู 
            2.1 ครูแนะนําใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปตามข้ันตอน 
            2.2 นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องระบบหายใจจนเขาใจ ถาเกิดขอ
สงสัยใหสอบถามครูได 
            2.3 ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย 
            2.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 

3. ขั้นสรุป 
            3.1 ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบหายใจโดยใชคําถาม ดังนี้ 

- อวัยวะใดบาง อยูในระบบหายใจ 
- กระบวนการทํางานของระบบหายใจเปนอยางไร 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
2. คอมพิวเตอร 
3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

วัดผลประเมินผล 
 ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 1 รางกายของเรา        จํานวน  6  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง ระบบขับถาย    เวลา   1  คาบ
............................................................................................................................. ......................... 
สาระสําคัญ 

ระบบขับถายเปนกระบวนการกําจัดของเสียท่ีเกิดข้ึนในรางกาย โดยรางกายจะมีการกําจัด
ของเสียบริเวณอวัยวะตาง ๆ ประกอบดวย การกําจัดของเสียทางไต การกําจัดของเสียทางลําไสใหญ 
การกําจัดของเสียทางผิวหนัง และการกําจัดของเสียทางปอด 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1. 1   เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของ
ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

ตัวชี้วัด 

 มฐ  ว 1.1  ป.6/2อธิบายการทํางานท่ีสัมพันธกันของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ และ
ระบบหมุนเวียนเลือดของของเรา 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและหนาท่ีของอวัยวะในระบบขับถายได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายการทํางานของระบบขับถายได 
 
สาระการเรียนรู 
 ระบบขับถาย 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
            1.1 ครูบอกจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
            1.2 ครูบอกผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
            1.3 ครูแนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



173 
 

2. ขั้นการเรียนรู 
            2.1 ครูแนะนําใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปตามข้ันตอน 
            2.2 นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องระบบขับถายจนเขาใจ ถาเกิดขอ
สงสัยใหสอบถามครูได 
            2.3 ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย 
            2.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 

3. ขั้นสรุป 
            3.1 ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบขับถายโดยใชคําถาม ดังนี้ 

- อวัยวะใดบาง อยูในระบบขับถาย 
- กระบวนการทํางานของระบบขับถายเปนอยางไร 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
2. คอมพิวเตอร 
3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

วัดผลประเมินผล 
 ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 1 รางกายของเรา       จํานวน  6  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ือง การเจริญเติบโตของรางกาย  เวลา   1  คาบ 

............................................................................................................................. ......................... 
สาระสําคัญ 

เมื่อเซลลไขปฏิสนธิกับเซลลอสุจิจะเกิดการเปล่ียนแปลงของเซลลกลายเปนทารก จากนั้นจะ
พัฒนาเปนโครงสรางท่ีซับซอนและตอเนื่องจนกลายเปนผูใหญท่ีสมบูรณ เรียกกระบวนการนี้วา การ
เจริญเติบโต การวัดการเจริญเติบโตทําไดโดยการช่ังน้ําหนักและวัดความสูง 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1. 1   เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของ
ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

ตัวชี้วัด 

 มฐ  ว 1.1  ป.6/1  อธิบายการเจริญเติบโตของของเราจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถสํารวจและวัดการเจริญเติบโตของรางกายได 

2. นักเรียนสามารถอธิบายการเจริญเติบโตของของเราจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญได 
 
สาระการเรียนรู 
 การเจริญเติบโตของรางกาย 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.1 ครูบอกจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
1.2 ครูบอกผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
1.3 ครูแนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหการเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพ 
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2. ขั้นการเรียนรู 

           2.1 ครูแนะนําใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปตามข้ันตอน 
 2.2 นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเจริญเติบโตของรางกาย    

จนเขาใจ ถาเกิดขอสงสัยใหสอบถามครูได 
2.3 ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย 
2.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 

3 ขั้นสรุป 
           3.1 ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของรางกายโดยใชคําถาม 
ดังนี้ 

- ในชวงอายุ 12-13 ป ผูชายหรือผูหญิงจะมีน้ําหนักและสวนสูงท่ีมากกวา 
- ในชวงอายุเทาไร ผูชายและผูหญิงจะมีน้ําหนักและสวนสูงท่ีคอนขางคงท่ี 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
2. คอมพิวเตอร 
3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

วัดผลประเมินผล 
 ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่  2  อาหารและสารอาหาร       จํานวน  2  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ือง อาหารและสารอาหาร   เวลา   1  คาบ 

............................................................................................................................. ......................... 
สาระสําคัญ 

  อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีรับประทานเขาไปแลวไมเปนพิษตอรางกาย แตกอใหเกิด
ประโยชนแกรางกายดานตางๆ เชน เสริมสรางความเจริญเติบโต ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ ให
พลังงานและความอบอุน นอกจากนี้ยังทําใหอวัยวะตางๆ ทํางานไดเปนปกติ  
   

สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1. 1   เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของ
ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

ตัวชี้วัด 

 มฐ  ว 1.1  ป.6/3วิเคราะหสารอาหารและอภิปรายความจําเปนท่ีรางกายตองไดรับสารอาหารใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถจําแนกประเภทของสารอาหารได 

2. นักเรียนสามารถบอกประโยชนท่ีไดรับจากสารอาหารแตละประเภทได 
 
สาระการเรียนรู 
 อาหารและสารอาหาร 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.1 ครูบอกจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
1.2 ครูบอกผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
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1.3 ครูแนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ 

2. ขั้นการเรียนรู 
            2.1 ครูแนะนําใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปตามข้ันตอน 

     2.2 นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอาหารและสารอาหารที่จําเปนตอ
รางกาย  จนเขาใจ ถาเกิดขอสงสัยใหสอบถามครูได 

      2.3 ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย 
        2.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 

3. ขั้นสรุป 
            3.1 ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารท่ีจําเปนตอรางกาย
โดยใชคําถาม ดังนี้ 

- อาหารชนิดใดบาง ท่ีใหโปรตีนแกรางกาย 
- ผักสีเขียวใหสารอาหารประเภทใดแกรางกาย 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
2. คอมพิวเตอร 
3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

วัดผลประเมินผล 
 ตรวจแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                       ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

หนวยการเรียนรูที่ 2  อาหารและสารอาหาร       จํานวน  2  คาบ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เร่ือง พลังงานจากสารอาหาร   เวลา   1  คาบ 

............................................................................................................................. ......................... 
สาระสําคัญ 

 สารอาหาร  คือ  สารเคมีท่ีเปนสวนประกอบของอาหาร  แบงออกเปน  2  กลุม  คือสารอาหาร
ท่ีใหพลังงาน  ไดแก  ไขมัน  โปรตีน  คารโบไฮเดรต  และสารอาหารที่ไมใหพลังงาน  ไดแก  วิตามิน  
เกลือแร  น้ํา    ในอาหารแตละชนิดมีสารอาหารท่ีแตกตางกันไป   

สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1. 1   เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของ
ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

ตัวชี้วัด 

 มฐ  ว 1.1  ป.6/3วิเคราะหสารอาหารและอภิปรายความจําเปนท่ีรางกายตองไดรับสารอาหารใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับปริมาณของอาหารและพลังงานท่ีเหมาะสมกับเพศและ 
วัยได 

2. นักเรียนสามารถคํานวณหาพลังงานจากอาหารท่ีรางกายตองการในแตละวันได 
  
สาระการเรียนรู 
 พลังงานจากสารอาหาร 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1.1 ครูบอกจุดประสงคในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
1.2 ครูบอกผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน 
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1.3 ครูแนะนําวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ 

2. ขั้นการเรียนรู 
            2.1 ครูแนะนําใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปตามข้ันตอน 

     2.2 นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเจริญเติบโตและการ
เปล่ียนแปลงของรางกายของเรา จนเขาใจ ถาเกิดขอสงสัยใหสอบถามครูได 

2.3 ครูคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัย 
2.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดทายเรื่อง 

3. ขั้นสรุป 
            3.1 ครูสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานจากสารอาหารโดยใชคําถาม ดังนี้ 
    -   นักเรียนคิดวาสารอาหารประเภทใดมีความจําเปนตอรางกายคนเรามากท่ีสุด 
เพราะอะไร       
         -  นักเรียนคิดวา พลังงานท่ีรางกายควรไดรับในแตละวัน ควรไดรับวันละกี่แคลอรี่ 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
2. คอมพิวเตอร 
3. บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

วัดผลประเมินผล 
 ตรวจแบบฝกหัด 
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StoryBoardบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด 

วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง รางกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เมนูหลัก      ลงชื่อ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  บทเรียน           แบบทดสอบกอนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         แบบทดสอบกอนเรียนขอที่ 30        สรุปคะแนนกอนเรียน 
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 หนาหลักเรื่อง รางกายของเรา   เร่ืองที่ 1 อวัยวะตางๆในรางกาย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     เนื้อหา    แผนผังความคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบฝกหัด     สรุปคะแนนแบบฝกหัด 
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     หนาหลักเรื่อง อาหารและสารอาหาร       เร่ืองที่ 7 อาหารและสารอาหารคืออะไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เนื้อหา           แผนผังความคิด 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

แบบฝกหัด          สรุปคะแนนแบบฝกหัด 
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     แบบทดสอบหลังเรียน   แบบทดสอบหลังเรียนขอท่ี 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สรุปคะแนนทั้งหมด        คําแนะนํา 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

              ผูจัดทํา              ออกจากโปรแกรม 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. รางกายคนเรามีการเจริญเติบโตเมื่อใด (ความเขาใจ) 
     ก. หลังการปฏิสนธิ   ข. หลังจากท่ีลืมตาได 
     ค. หลังอายุได 1 สัปดาห  ง.หลังจากคลอดจากครรภมารดา 
2. ส่ิงใดท่ีบอกความเจริญเติบโตของรางกาย (วิเคราะห) 
     ก. การยาวของเล็บ   ข. การยาวของเสนผม 
     ค. การลอกของผิวหนัง  ง. การข้ึนของฟนแท 
3. อวัยวะสวนใดทําหนาท่ีในการกรองสารพิษ (นําไปใช) 
     ก. ปอด    ข. มาม 
     ค. ไต     ง. ตับ 
4. อวัยวะใดมีเซลลประสาทมากท่ีสุด (วิเคราะห) 
      ก. แกม    ข. นิ้วมือ 
      ค. ฝามือ                         ง. ฝาเทา 
5. ระบบหายใจมีการทํางานท่ีสัมพันธกับระบบอวัยวะในขอใด (ความเขาใจ) 
     ก. ระบบยอยอาหาร   ข.ระบบขับถายเหงื่อ 
     ค. ระบบหมุนเวียนเลือด  ง. ระบบขับถายอุจจาระ 
6. เมื่อน้ําปูนใสทําปฏิกิริยากับแกสคารบอนไดออกไซดจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไร (ความเขาใจ) 
     ก. มีลักษณะขุน   ข. มีสีเปล่ียนไป 
     ค. มีกล่ินเหม็น   ง. ไมเปล่ียนแปลง 
7. อวัยวะใดบางสรางนายอยเพื่อยอยไขมัน(ความเขาใจ) 
      ก. ลําไสเล็กตับออน   ข. ตอมนาลายตับออนกระเพาะอาหาร 
      ค. ลาไสเล็กตอมนาลายตับออน ง. กระเพาะอาหารตับออนลาไสเล็ก 
8. เมื่อเราสูดอากาศเขาปอด นักเรียนลองคิดวาอวัยวะจะทํางานเปนระบบอยางไร (นําไปใช) 
    ก. การหายใจเขากลามเน้ือกะบังลมหดตัวต่ําลงกระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้นทําให-ชองอกขยายใหญ

ขึ้นอากาศภายนอกจึงเขาสูปอด 
    ข. การหายใจออกกลามเน้ือกะบังลมหดตัว กระดูกซี่โครงลดตํ่าลงทําให-ชองอกมีขนาดใหญขึ้น 

เพราะอากาศจะถูกดันออกจากปอดผานหลอดลมและทอลมไปยังจมูก 
    ค. การหายใจเขากลามเนื้อกะบังลมขยายตัวสูงขึ้นกระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้นทําใหชองอกขยาย

ใหญขึ้นอากาศภายนอกจึงเขาสูปอด 
    ง. ถูกทุกขอ 
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9. ปรีชาทํางานโรงงานผลิตสีซึ่งมีสวนผสมของสารตะกั่วถานักเรียนเปนปรีชานักเรียนจะแกปญหาโดย
วิธีใดจะเหมาะสมท่ีสุดในเมื่องานหายาก (นําไปใช) 
     ก. ใชหนากากอนามัยธรรมดา  ข. ใชหนากากอนามัยปองกันสารเคมี 
     ค. ลาออกหางานใหม    ง.ลางานบอยๆ 
10. การไหลเวียนของเลือดในรางกายมนุษยมีลักษณะอยางไร(ความเขาใจ) 
      ก. ไหลยอนกลับไปมา  ข. ไหลเวียนไปทางเดียว 
      ค. ไหลไปทางซายแลววนกลับทางขวา ง. ไหลไปทางขวาแลววนกลับทางซาย 
11. ขณะหายใจเขา – ออก กะบังลมจะทํางานสัมพันธกับอวัยวะใด(วิเคราะห) 
      ก. ปอด    ข. ถุงลม 
      ค. หลอดลม    ง. กระดูกซ่ีโครง 
12. น้ําลายในปากมีประโยชนอยางไร (ความจํา) 
     ก. ชวยใหอาหารอรอย  ข.ชวยใหอาหารละลาย 
     ค. ชวยใหกลืนอาหารไดงายขึ้น ง. ชวยหลอเล้ียงฟนใหแข็งแรง 
13. ถารางกายไมมีไสต่ิงจะสงผลตอระบบการยอยอาหารหรือไมเพราะเหตุใด (สังเคราะห) 
     ก. มี เพราะไสต่ิงอยูในระบบการยอยอาหาร       
     ข. มีเพราะไสต่ิงชวยใหระบบการยอยอาหารดีขึ้น 
     ค. ไม เพราะไสต่ิงไมอยูในระบบการยอยอาหาร 
      ง. ไมเพราะไสต่ิงไมไดอยูติดกับลําไส 
14. ถาคนเราไมมีฟนบดเค้ียวอาหารรางกายจะเปนอยางไร (วิเคราะห) 
     ก. เหงือกทําหนาท่ีแทน  ข. กระเพาะทํางานหนักขึ้น 
     ค. ลําไสเล็กทํางานหนักขึ้น  ง. ลําไสใหญผลิตน้ํายอยเพิ่มขึ้น 
15. ถาคนเราทองผูกเปนประจํานาจะทําใหเปนโรคอะไร (วิเคราะห) 
     ก. โรคอวน    ข. โรคเกาท 
     ค. โรคกระเพาะอาหาร  ง. ริดสีดวงทวาร 
16. โปรตีนทําหนาท่ีอะไร (ความจํา) 
     ก. สรางเซลลกลามเน้ือ  ข.สรางเนื้อเยื่อกระดูก 
     ค.เปล่ียนแปงเปนน้ําตาล  ง. ถูกท้ังขอ ก และ ข 
17. วิตามินและเกลือแรไดจากอาหารหมูใด (ความจํา) 
     ก. หมูท่ี 1      ข. หมูท่ี 2   
     ค. หมูที่ 3    ง. หมูท่ี 5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



187 
 

18. ขอใดมีวิตามินท่ีละลายในน้ําท้ังหมด (ความจํา) 
     ก. 10,B,C    ข. B,1,2,12 
     ค. B6,C,D    ง. B,C,D 
19. คารโบไฮเดรตไดจากอาหารประเภทใด (ความจํา) 
     ก. ขาว แปง น้ําตาล   ข. เนื้อสัตว ไข นม 
     ค. ผักและผลไม   ง. ไขมัน 
20. นักกีฬาตองการสารอาหารประเภทใดมากท่ีสุด (ความเขาใจ) 
     ก. โปรตีน    ข. แรธาตุ 
     ค. คารโบไฮเดรต   ง. ไขมัน 
21. ความสัมพันธในขอใดไมถูกตอง (ความเขาใจ) 
      ก. โปรตีน-ใหพลังงาน  ข. คารโบไฮเดรต-ใหพลังงาน 
      ค. วิตามิน-ใหรางกายอบอุน  ง. ไขมัน-ใหรางกายอบอุน 
22. ชวงวัยที่ตองการพลังงานและสารอาหารสูงมากกวาวัยอื่นๆคือชวงวัยใด (ความเขาใจ) 
     ก. วัยทารก    ข. วัยกอนเรียน 
     ค. วัยเรียน    ง. วัยรุน 
23. ทําไมคนชวงวัยสูงอายุจึงตองกินอาหารที่ยอยงายๆ (ความเขาใจ) 
     ก. เพื่อใหระบบตางๆทํางานไดตามปกติ ข. เพื่อรักษาฟนใหแข็งแรง 
     ค. ทําตามคําส่ังหมอ    ง. เพื่อความรวดเร็ว 
24. การปฏิบัติตามขอใดไมชวยใหเรามีสุขภาพดี (วิเคราะห) 
     ก. กินอาหารครบ 5 หมู  ข. ใชสารเสพติดเพียงเล็กนอย 
     ค. พักผอนใหเพียงพอ   ง. ออกกําลังกายอยูเสมอ 
25. พืชในขอใดใหสารอาหาร แตกตาง จากขออื่น (วิเคราะห) 
     ก. ถั่ว    ข. ออย 
     ค. มัน    ง. ขาวโพด 
26. รายการอาหารใน 1 วัน ขอใดเหมาะสมกับเด็กในวัยเรียนมากท่ีสุด (วิเคราะห) 
     ก. ขาวเหนียวหมูปง/ไกยาง/บัวลอย/สม  

     ข. ขาวตมกุง/กวยเต๋ียวผัดซีอิ๊ว/ขาวผัด/แอปเปล 
     ค. น้ําเตาหู/สลัดผัก/นมสด/กลวย    
     ง.  โดนัท/ขาวเหนียวสมตํา/ไกทอด/แตงโม 
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27. ถาตองการใหกระดูกแข็งแรงควรรับประทานอาหารประเภทใด (วิเคราะห) 
     ก. ขาวซอมมือ ผักใบเขียว       ข. มะเขือเทศ ถั่วเหลือง 
     ค. ตับ ปลาตัวเล็ก    ง. อาหารทะเล เนย 
28. รางกายจะแคระแกรนถาขาดสารอาหารประเภทใด (สังเคราะห) 
     ก. โปรตีน    ข. คารโบไฮเดรต 
     ค. วิตามิน    ง. ไขมัน 
29. ผูท่ีชอบรับประทานผลไมรสเปร้ียวจะมีโอกาสเปนโรคใดไดนอย (สังเคราะห) 
     ก. เหน็บชา    ข. ตาฟาง 
     ค. กระดูกออน   ง. เลือดออกตามไรฟน 
30. สมชายกินหมูยางติดมันทุกวัน วันละ 3-5 ไมนักเรียนคิดวารางกายสมชายจะเปนอยางไร 
(วิเคราะห) 
     ก. เปนโรคอวน   ข.มีโอกาสเปนมะเร็ง 
     ค. มีโอกาสเปนไขมันในเลือดสูง ง. ถูกทุกขอ 
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แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห 
ชื่อ........................................................................................ชั้น.......................เลขที่..................... 
คําช้ีแจง ขอสอบฉบับนี้ เปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ จัดทําข้ึนเพื่อวัดความสามารถการคิด
วิเคราะห หลังจากท่ีไดเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
รางกายของเรา โดยใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องตอไปนี้ แลวตอบคําถามใหถูกตอง 
 

เร่ืองที่ 1 การออกกําลังกาย 
 แตละคนมีเปาหมายในการออกกําลังกาย ไมวาจะเพื่อลดน้ําหนัก เสริมสรางกลามเนื้อฯ  ซึ่ง
เราควรใหความสําคัญกับอาหาร ส่ิงท่ีควรทําในเบ้ืองตน คือ เช็ครางกายวามีโรคประจําตัวหรือไม และ
งดกินอาหารท่ีกระตุนอาการของโรคนั้นการเช็ควาเราเปนคนธาตุอะไรก็ชวยไดมาก การกินอาหาร
ตามธาตุสามารถปรับสมดุลรางกายไดและควรต้ังเปาหมายการออกกําลังอยางชัดเจนวาทําเพื่ออะไร 
และไมเปล่ียนเปาหมายโดยไมจําเปนขณะออกกําลังกายเราตองสูญเสียพลังงานและรางกายอาจเกิด
การสึกหรอ ดังนั้นส่ิงท่ีรางกายตองการมากท่ีสุดในขณะนั้นคือ พลังงานเรามาดูเทคนิคการเลือก
อาหารสําหรับคนออกกําลังกายกัน 
 คารโบไฮเดรต เปนแหลงพลังงานของรางกาย วิธีเลือกคารโบไฮเดรตควรเลือกชนิดธรรมชาติ
ไมผานการขัดสี ผูหญิงกินประมาณวันละ 7-8 ทัพพี สวนผูชายกินประมาณ 12 ทัพพี คารโบไฮเดรต
แตละชนิดมีอัตราการยอยเร็ว-ชาตางกัน ขาวอาหารประเภทเสน ขนมปง และธัญพืชเปนประเภทยอย
ชาทําใหรูสึกอิ่มนานจึงควรเลือกคารโบไฮเดรตชนิดนี้เปนหลักในทุกๆมื้อนอกจากนี้ ยังมี โปรตีน 
ไขมันวิตามินและเกลือแรน้ําท่ีชวยสรางพลังงานใหแกรางกายอีกดวย 

……………………………………………………………………… 
จากเนื้อเรื่องขางตนจงตอบคําถาม ขอ 1 – 4 

 1. ถานักเรียนตองการรับประทานอาหารท่ีมีคารโบไฮเดรต แตไมสามารถหาขาว ขนมปง 
หรืออาหารประเภทเสนรับประทานได  นักเรียนจะรับประทานอาหารประเภทใดแทน จึงจะสามารถ
ชดเชยคารโบไฮเดรตจากอาหารเหลานั้นไดจงยกตัวอยางสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต (ทักษะ
การระบุองคประกอบสําคัญ) 
ตอบ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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 2. ถารางกายขาดสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต รางกายจะเปนอยางไรจงใหเหตุผล 
(ทักษะการระบุความสัมพันธขององคประกอบ) 
ตอบ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
3. จุดมุงหมายในเรื่องนี้คืออะไร (ทักษะการจับใจความสําคัญหรือการคนหาและระบุความ

ผิดพลาด) 
ตอบ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  

4. ถาไมตรวจรางกายวามีโรคประจําตัวหรือไมจะเกิดผลเสียอยางไรจงอธิบาย (ทักษะการจับ
ใจความสําคัญหรือการคนหาและระบุความผิดพลาด) 
ตอบ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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เร่ืองที่ 2 ความเครียด 
 ความเครียดจะสงผลใหกลามเน้ือเกร็งตัว และเกิดการหล่ังของฮอรโมนคอรติซอล (Cortisol) 
ซึ่งเปนฮอรโมนความเครียดท่ีจะไปกระตุนระบบเผาผลาญ ทําใหอุณหภูมิรางกายสูงข้ึนท้ังยังมีผลให
ระบบประสาทอัตโนมัติ (Sympathetic) ต่ืนตัว เปนเหตุใหหลอดหดตัวหัวใจเตนเร็ว และความดัน
โลหิตสูงทําใหรางกายอยูในสภาวะต่ืนตัวจึงไมอาจหลับลงได 
 ดังนั้นการผอนคลายความเครียดจึงชวยบรรเทาอาการนอนไมหลับ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การนอนไดโดยการสูดดมสวนตางๆของพืชบางชนิด เชน ใบ ดอก เปลือก แกน หรือรากท่ีมีคุณสมบัติ
ทางยามาสกัด จนไดน้ํามันหอมระเหยหรือEssential Oil ซึ่งมีคุณสมบัติหนึ่งคือทําใหรูสึกผอนคลาย 
และนอนหลับไดดีขึ้นหรือทําใหเกิดความคิดดานบวกอารมณดีและคลายความเครียด 

……………………………………………………………………… 
จากเนื้อเรื่องขางตนจงตอบคําถาม ขอ 5 – 7 

 5. จากเนื้อเรื่องขางตน มีใจความสําคัญของเรื่องอยางไร (ทักษะการจับใจความสําคัญหรือ
การคนหาและระบุความผิดพลาด) 
ตอบ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 6. จากเนื้อเรื่องขางตน นักเรียนมีวิธีการอยางไรอกีบางท่ีจะชวยใหความเครียดลดลงได
(ทักษะการระบุความสัมพันธขององคประกอบ) 
ตอบ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 7. นักเรียนคิดวายังมีสาเหตุอื่นอีกหรือไมท่ีทําใหนอนไมหลับ (ทักษะการระบุองคประกอบ
สําคัญ) 
ตอบ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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เร่ืองที่ 3 

แผนผังความคิด(Mind mapping) 

 

จากแผนผังความคิด จงตอบคําถาม ขอ 8 – 10 
 8. จากแผนผังความคิดในเร่ือง ระบบยอยอาหาร ถารางกายขาดอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไป 
เชน ลําไสเล็ก นักเรียนคิดวา ระบบยอยอาหารจะเปนอยางไรจงอธิบาย(ทักษะการระบุองคประกอบ
สําคัญ) 
ตอบ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 9. รางกายของเราอาศัยการทํางานของอวัยวะตางๆ รวมกันอยางเปนระบบ ใหนักเรียน
อธิบายระบบในรางกาย มา 1 ระบบ วาประกอบดวยอวัยวะอะไรบาง และมีกระบวนการทํางาน
อยางไร(ทักษะการระบุความสัมพันธขององคประกอบ) 
ตอบ........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 10. ใจความสําคัญของแผนผังความคิดนี้คืออะไร บอกมาใหชัดเจน(ทักษะการจับใจความ
สําคัญหรือการคนหาและระบุความผิดพลาด) 
ตอบ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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เฉลย แนวขอสอบ 

1. ตอบ อาหารประเภทเสนตางๆ ขนมปง ถั่วเมล็ดแหง ธัญพืช ผลไม น้ําผลไม โยเกริต น้ําตาล 
น้ําผ้ึงอีกดวย 

2. ตอบ จะไมมีกําลังในการทํางานหรือการออกกําลังกายหรือรางกายจะไมมีความทนทานในการ
ทํางานหรือการออกกําลังกายเพราะไดรับสารอาหารไมพอกับปริมาณท่ีตองการใน 1 วัน 

3. ตอบ การออกกําลังกาย 
4. ตอบ กอนออกกําลังกายตองเช็ครางกายกอนเพราะถามีโรคประจําตัวอาจทําใหเกิดผลเสียตอ

รางกายและอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได 
5. ตอบ  การนอนไมหลับ เกิดจากความเครียด วิธีแก คือ การสูดดมน้ํามันหอมระเหยจากสวนตางๆ

ของพืช เชน ใบ ดอก เปลือก แกน หรือราก 
6. ตอบ  อานหนังสือ  ดูหนัง  ฟงเพลง  ออกกําลังกาย ปลูกตนไม  ทําส่ิงท่ีผอนคลาย 
7. ตอบ  มี  เชน ด่ืมกาแฟมากเกินไป รับประทานยาท่ีกระตุนประสาท  ต่ืนเตนกับบางเร่ืองมาก

เกินไป 
8. ตอบ    1. รางกายดูดสารอาหารไปใชไดนอยลง หรืออาจไมไดเลย 
   2. ระบบขับถายจะทํางานเร็วข้ึน เพราะจากกระเพาะอาหารก็ถึงลําไสใหญเลย ทํา

ใหรางกาย อุจจาระเร็วขึ้นกวาปกติ 
9. ตอบ - ระบบยอยอาหาร ประกอบดวย ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหารลําไสเล็ก และลําไส
ใหญ เมื่อเรากินอาหารเขาปากภายในปาก ปากจะเค้ียวอาหารใหมีขนาดเล็กลงและจึงผานเขาสูคอ
หอยและหลอดอาหาร จากนั้นอาหารจะถูกบีบรัดใหเคล่ือนท่ีมายังกระเพาะอาหาร เมื่อยอยท่ี
กระเพาะอาหารแลวจะเคล่ือนท่ีเขาสูลําไสเล็ก จากนั้นสารอาหารท่ีมีขนาดเล็กจะดูดซึมผานผนังลําไส
เล็กเขาสูหลอดเลือดและลําเลียงไปกับเลือดเพ่ือเล้ียงสวนตางๆของรางกาย สวนกากอาหารท่ีเหลือจะ
เคล่ือนตัวไปยังลําไสใหญ และถูกขับถายเปนอุจจาระออกนอกรางกาย 
 - ระบบหายใจ เมื่อเราหายใจเขา อากาศจะผานจมูก โพรงจมูก หลอดลม ปอด และถุงลม
การหายใจเปนการนําแกสออกซิเจนเขาไปในรางกายโดยการหายใจเขา เพื่อนําไปใชในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงสารอาหารใหเปนพลังงาน และไดแกสคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนแกสท่ีมีพิษ รางกายจึง
ตองขับแกสนี้ออกโดยการหายใจออกมา 
 - ระบบหมุนเวียนโลหิต อาศัยการทํางานของหัวใจ หลอดเลือดแดง  หลอดเลือดดํา และเสน
เลือดฝอย  หัวใจจะรับเลือดท่ีมาจากสวนตางๆ ของรางกายเขาทางหลอดเลือดดํา เมื่อหัวใจบีบตัว 
เลือดจะถูกดันเขาสูหลอดเลือดแดงเพื่อไปแลกเปล่ียนแกสคารบอนไดออกไซดกับแกสออกซิเจนท่ี
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ปอด และเลือดจะกลับเขาสูหัวใจอีกครั้งทางหลอดเลือดดํา กอนท่ีหัวใจจะบีบตัวเพื่อดันเลือดใหเขาสู
หลอดเลือดแดง สงไปยังสวนตางๆ ของรางกาย 
 - ระบบขับถาย ระบบขับถายทางไต ขับออกมาเปนปสสาวะ ระบบขับถายทางปอด ขับ
ออกมาเปนแก็สคารบอนไดออกไซด  ระบบขับถายทางกระเพาะอาหาร ขับออกมาเปนอุจจาระ 
ระบบขับถายทางผิวหนัง ขับออกมาเปนเหงื่อ 
10. ตอบ  เปนระบบตางๆในรางกายของเรา ซึ่งมีความสัมพันธกัน ยากท่ีจะแยกออกจากกันได การ
เจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของรางกายมนุษยต้ังแตแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ ก็เปนผลมาจาก
ระบบตางๆในรางกาย คือ ระบบหายใจ ระบบการหมุนเวียนของเลือด ระบบยอยอาหาร ระบบ
ขับถาย โดยอาศัยการทํางานของอวัยวะตางๆในรางกาย โดยรางกายอยูไดก็เพราะ การไดรับประทาน
อาหารท้ัง 5 หมู ซึ่งมีสารอาหารจําพวก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แรธาตุ วิตามิน ซึ่งอาหาร
เหลานี้ชวยใหรางกายเจริญเติบโต และทํางานไดอยางเปนปกติ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง รางกายของเราช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

------------------------------------------- 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด  
   โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ 
5 = พอใจมากท่ีสุด   4 = พอใจมาก   3 = พอใจปานกลาง   2 = พอใจนอย   1 = พอใจนอยท่ีสุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ดานรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1.1  ตัวอักษรอานงายชัดเจน 
1.2  รูปแบบถูกตอง สวยงาม  นาสนใจ 
1.3  มีเทคนิคการนําเสนอท่ีเหมาะสม  นาสนใจ 
1.4  ภาพประกอบสวยงาม  เหมาะสมกับเนื้อหา 
1.5  ความยาวของบทเรียนมีความเหมาะสม 
1.6  ชวยใหบรรยากาศในหองเรียนดีขึ้น 

     

2.  ดานเนื้อหา 
2.1  คําอธิบายเนื้อหาแตละหนวยชัดเจน 
2.2  การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
2.3  ความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสม 
2.4  ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 
2.5  แบบทดสอบมีความเหมาะสม  สอดคลองกับเนื้อหา 
2.6  เนื้อหาสามารถนําไปใชในบทเรียนได 

     

3.  ดานกิจกรรมการเรียนรู 
3.1  กิจกรรมการเรียนรูมีหลากหลายรูปแบบ 
3.2  กิจกรรมการเรียนรูชวยเปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบกับ
บทเรียนได 
3.3  กิจกรรมการเรียนรูทําใหเกิดความรูสึกสนุกสนาน  
เพลิดเพลินนาสนใจ  และไมเบ่ือหนายในการเรียน 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอยาง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด 

วิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง รางกายของเราช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
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ตัวอยาง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด 
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ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด 

วิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง รางกายของเราช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
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