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7KH SXUSRVHV RI WKLV UHVHDUFK RI WKH UHVHDUFK DQG GHYHORSPHQW ZHUH WR
  GHYHORS  WKH  FRPSXWHU DVVLVWHG  LQVWUXFWLRQ OHVVRQ RQ $VLD FRQWLQHQWDO VXPPDUL]LQJ E\
PLQGPDSSLQJIRU0DWWD\RPVXNVDWZRVWXGHQWVLQRUGHUWRPHHWWKHK\SRWKHWLFDOFULWHULRQRI
SHUFHQW  FRPSDUHWKH0DWWD\RPVXNVDWZRVWXGHQWV¶OHDUQLQJRXWFRPHJDLQHGEHIRUH
DQGDIWHUWKHSDUWLFLSDWLRQLQWKHOHDUQLQJDFWLYLWLHVRUJDQL]HGDORQJZLWKWKHFRPSXWHUDVVLVWHG
LQVWUXFWLRQ ZLWK WKH OHVVRQ VXPPDUL]LQJ RI PLQG PDSSLQJ RQ $VLD FRQWLQHQWDO   VWXG\ WKH
0DWWD\RPVXNVD WZR VWXGHQWV¶ DELOLWLHV RI WKH OHVVRQ VXPPDUL]LQJ E\ PLQG PDSSLQJ RQ $VLD
FRQWLQHQWDO DQG   VWXG\ WKH 0DWWD\RPVXNVD WZR VWXGHQWV¶ RSLQLRQV DERXW WKH FRPSXWHU
DVVLVWHGLQVWUXFWLRQOHVVRQZLWKWKHLGHDRIPLQGPDSSLQJVXPPDUL]LQJRQ$VLDFRQWLQHQWDO

7KHVDPSOHRIDFODVVEDVHGVLPSOHUDQGRPVDPSOLQJFRQVLVWHGRIDFODVVRI
0DWWD\RPVXNVDWZRVWXGHQWVVWXG\LQJLQWKHVHFRQGVHPHVWHUGXULQJWKHDFDGHPLF\HDU
LQ 7ULDP 8GRPVXNVDSDWWDQDNDUQ 'RQNKODQJ 6FKRRO 'DPQRHQ 6DGXDN GLVWULFW 5DWFKDEXUL
SURYLQFH

7KH LQVWUXPHQWV HPSOR\HG WR FROOHFW GDWD ZHUH    D VWUXFWXUHG LQWHUYLHZ IRUP
LQTXLULQJDERXWWKHFRPSXWHUDVVLVWHGLQVWUXFWLRQDQGWKHFRQWHQWRI$VLDFRQWLQHQWDO  7KH
FRPSXWHU DVVLVWHG  LQVWUXFWLRQ RQ $VLD FRQWLQHQWDO  DQ OHDUQLQJ RXWFRPH  WHVW RQ $VLD
FRQWLQHQWDO  DTXHVWLRQQDLUHLQTXLULQJWKHVWXGHQWV¶RSLQLRQVDERXWWKHOHDUQLQJE\PHDQV
RI WKH  FRPSXWHU DVVLVWHG  LQVWUXFWLRQ RQ $VLD FRQWLQHQWDO   D OHVVRQ SODQ DQG   DQ
HYDOXDWLRQIRUPDELOLWLHVRIWKHOHVVRQVXPPDUL]LQJE\PLQGPDSSLQJRQ$VLDFRQWLQHQWDO7KH
FROOHFWHG GDWD ZHUH DQDO\]HG E\ WKH VWDWLVWLFDO SHUFHQWDJH PHDQ VWDQGDUG GHYLDWLRQ WWHVW
GHSHQGHQWDQGFRQWHQWDQDO\VLV

7KH ILQGLQJV ZHUH DV IROORZV   WKH HIILFLHQF\ RI WKH FRPSXWHU DVVLVWHG
LQVWUXFWLRQOHVVRQRQ$VLDFRQWLQHQWDOVXPPDUL]LQJE\PLQGPDSSLQJRI0DWWD\RPVXNVDWZR
VWXGHQWVZDVIRXQGWREHHIILFLHQWDWSHUFHQW  WKHVWXGHQWVOHDUQLQJRXWFRPH
JDLQHGDIWHUOHDUQLQJE\FRPSXWHUDVVLVWHGLQVWUXFWLRQRQ$VLDFRQWLQHQWDOKLJKHUWKDQEHIRUH
DWWKHOHYHORI  WKHVWXGHQWVDELOLWLHVRIWKHOHVVRQ VXPPDUL]LQJE\PLQGPDSSLQJRQ
$VLD FRQWLQHQWDO ZHUH IRXQG WR EHDW WKH KLJK OHYHO DQG   WKH VWXGHQWV RSLQLRQV DERXW WKH
FRPSXWHU DVVLVWHG  LQVWUXFWLRQ OHVVRQ ZLWK PLQG PDSSLQJ VXPPDUL]LQJ RQ $VLD FRQWLQHQWDO
ZHUHUHYHDOHGWREHDJUHHDEOHDWWKHKLJKHVWOHYHO
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สภาพของสัง คมปั จ จุบ นั ทังในระดับ ชุม ชน ระดับ ประเทศหรื อ ระดับ โลก เกิด การ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิ จ การแก่งแย่งทางการค้า จากอดีตทีเคยทําสงครามรบพุ่งฆ่าฟั นกันด้วย
อาวุธ เพือครอบครองดิ น แดน และหาแหล่งทรัพยากร กลายมาเป็ นการทําสงครามทางการค้า
และสงครามทางวัฒ นธรรม สภาพของสัง คมเช่น นี ผูท้ ี ทราบหรื อ ครอบครองข่า วสารข้อ มูล
มากกว่า ย่อมเป็ นผูไ้ ด้เปรี ยบ ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ย่อมได้มาโดยวิธีการของการสื อสาร ซึ งนับว่า
ปั จจุบนั มีความก้าวหน้าอย่างยิง ทังในด้านเทคนิ ควิธีการ และเครื องมือสื อสารอันทันสมัย เช่น
การใช้คอมพิวเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง และใช้งานได้อย่างหลากหลาย การสื อสารทางไกล ไม่ว่า
จะเป็ นวิทยุ โทรทัศน์ ไม่เ พีย งเฉพาะการสื อสารระหว่า งอํา เภอ จัง หวัด หรื อ ระหว่า งประเทศ
ข้ามทวีปเท่านัน ปั จจุบนั เราสามารถสื อสารได้ถึงระดับดวงดาว ทังภาพ และเสี ยง ทังนี เครื องมือ
สําคัญทีเข้ามามีบทบาทในการช่วยส่ งผ่านหรื อถ่ายทอดความรู ้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนันก็คือ
“ เทคโนโลยี” ซึ งในยุคปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึนและพัฒนาอย่างรวดเร็ วไร้
ขีดจํากัดและช่วยให้การจัดการศึกษามีความสะดวกและง่ายยิงขึน
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึงทีใช้เทคโนโลยีเป็ นสื อกลางในการติดต่อสื อสารรวมทังยังใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในด้านการศึกษา โดยเฉพาะมาพัฒนาในด้านสื อการเรี ยนการสอนให้กบั
นักเรี ยน เพราะว่าองค์ประกอบทีสําคัญของกระบวนการเรี ยนการสอนอยูท่ ีครู และสื อการเรี ยนการ
สอนทีจะนําจุดประสงค์ เนื อหา และกิจกรรมไปสู่ นกั เรี ยนนัน จะทําให้นกั เรี ยนเข้าใจในเนื อหา
ได้ง่าย และยังเป็ นสิ งเร้ าความสนใจของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี แล้วสื อการเรี ยนการ
สอนยังมีความสําคัญและมีประโยชน์ ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ทีง่ายขึน ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาทําความเข้าใจ
มาก ช่วยประหยัดเวลาตลอดจนช่วยถ่ายทอดความคิดระหว่างครู กบั นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดีทาํ ให้
นักเรี ยนเกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถจดจําเรื องทีเรี ยนได้ ดังนันสื อการเรี ยนการ
สอนจึงมีความจําเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ เนื องจากความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดา้ นวิชาการ
ความรู ้มีเพิมมากขึน จึงทําให้มีเนื อหาวิชาทีต้องสอนมากขึน สื อการสอนจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญ
ทีช่วยขยายความรู ้ ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ถูกต้อง ช่วยประหยัดเวลาทีต้องพูดอธิบายได้มาก
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และยังช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจแจ่มแจ้งในเนื อหา และค้นพบความถนัดของตนเอง และ
ท้ายทีสุ ดก็ตอ้ งเป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุ ข ( กรมวิชาการ
: – ) ซึงสอดคล้อง
กับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้าง
สังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ การศึกษาทีสร้างคุณภาพชีวิต เพือให้คนไทยทังปวง มุ่ง
สร้างพืนฐานทีดี ในวัยเด็ก ปลูกฝั งความเป็ นสมาชิ กทีดีของสังคม ตังแต่วยั การศึกษาขันพืนฐาน
และพัฒนาความรู ้ความสามารถเพือการทํางานทีมีคุณภาพ การเรี ยนรู ้ ความรู ้ นวัตกรรม สื อ และ
เทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสําคัญของการพัฒนาสู่สงั คมแห่งความรู ้การส่ งเสริ ม และสร้างกลไก เพือให้
คนไทยทุกคน มีโอกาสและทางเลือกทีเข้าถึงปั จจัย และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื อง ด้วยรู ปแบบและ
วิธีการทีหลากหลาย จะนําซึงการพัฒนาคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย
ในการพัฒนาประเทศรวมทังการเพิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ( สํานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา
: )
ด้วยเหตุนีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
( ปรับปรุ ง พ.ศ.
) ได้
กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด มาตรา การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยน
ทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู ้เ รี ยนมี ค วามสํ า คัญ ที สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
: 13 ) นอกจากนันในหมวด ว่าด้วยเทคโนโลยีเพือการศึกษา
( กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา 64 รัฐต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรี ยน ตํารา หนังสื อ ทาง
วิชาการสื อสิ งพิมพ์อืน ๆ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพือการศึกษาอืน ๆ โดยเร่ งรัดพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิ ตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผผู ้ ลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีเพือการศึกษาทังนี โดยเปิ ดให้มีการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม และมาตรา ยัง
ได้กล่าวอีกว่าผูเ้ รี ยนมีสิทธิ ได้รับการพัฒนามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาใน
โอกาสแรกทีทําได้ เพือให้มีความรู ้ และทักษะเพียงพอทีจะใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ( กระทรวงศึกษาธิการ
:37 )
หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.
ได้มุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาทางด้านความรู ้
ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนและความรับผิดชอบต่อสังคม เพือพัฒนาคน
ให้มีความสมดุ ล และเติ มเต็มศักยภาพให้ความสําคัญต่อความรู ้ เกี ยวกับตนเอง ( กรมวิชาการ
: ) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หนึง
ของหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.
ได้แบ่งออกเป็ น สาระคือ สาระที ศาสนา
ศิ ลธรรม จริ ยธรรม สาระที หน้าที พลเมื อง วัฒนธรรม และการดํา เนิ น ชี วิ ต สาระที
เศรษฐศาสตร์ สาระที ประวัติศาสตร์ และสาระที ภูมิศาสตร์ ซึงต้องจัดการเรี ยนรู ้ของตนเอง
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พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรู ้ทีได้เรี ยน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีมีความหมาย มี
การบูรณาการ เน้นการพัฒนาค่านิ ยม จริ ยธรรม การปฏิบตั ิและจัดกิจกรรมทีท้าทาย โดยกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช่วงชันที ( มัธยมศึกษาปี ที – )
ระบุ ไ ว้ชัด เจนว่ า การเรี ยนรู ้ ใ นช่ ว งชันที มุ่ ง ให้ ผู ้เ รี ยนมี ท ัก ษะที จํา เป็ นต่ อ การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ในประเด็นปั ญหาทีหลากหลายมุมมองทีเกิดขึนในสังคม โดยเรี ยนรู ้เรื องราวความ
เป็ นไปในโลก จากการศึ ก ษาประเทศของตนเอง เปรี ย บเที ย บกับ การศึ ก ษาความเป็ นไปของ
ประเทศต่าง ๆ ในซีกโลกตะวันออก และซีกโลกตะวันตก (กรมวิชาการ
: )
จากการทีได้ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วง
ระยะเวลา ปี ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาดอนคลัง อ.
ดําเนิ นสะดวก จ.ราชบุรี ตังแต่ปีการศึกษา 8 จนถึงปี การศึกษา
พบว่า นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนดังนี ปี การศึกษา 2548 ร้อยละ 63 ปี การศึกษา 2549 ร้อยละ 59 และปี
การศึกษา 2550 ร้อยละ 68 ซึงไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทีครู ผสู ้ อนกําหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 และ
จากการศึ กษาพบว่าสาระการเรี ยนรู ้ ทีนักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตํากว่าสาระอื น ๆ คือ
สาระภูมิศาสตร์ ซึ งสาระภูมิศาสตร์ นีเป็ นสาระทีสําคัญสาระหนึ งของสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เพราะเป็ นสาระหลักทีเป็ นความคิดรวบยอดทีเกี ยวข้องกับศาสตร์ ต่าง ๆ
หลายศาสตร์ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ สิ งแวดล้อมศึกษา ประวัติศาสตร์ มนุ ษยวิทยา ทีมุ่งให้มีความ
เข้าใจลักษณะของทวีปเอเชียทางกายภาพตระหนักความสัมพันธ์ของสรรพสิ งทีปรากฏในระวางที
ซึ งมี ผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ การใช้แผนทีและเครื องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
ค้น หาข้อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ อัน จะนํา ไปสู่ ก ารใช้แ ละการจัด การอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
นอกจากนันยัง ต้อ งเข้า ใจถึ ง การปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์กับ สภาพแวดล้อ มทางกายภาพที
ก่ อให้เกิ ดการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมและมีจิตสํานึ กอนุ รักษ์ทรั พยากรและสิ งแวดล้อม เพือการ
พัฒนาอย่างยังยืน (กรมวิชาการ,
: 6 ) ซึ งจากการสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ได้ขอ้ สรุ ปถึงสาเหตุทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ เนื องจาก ครู ทีสอน
กลุ่ มสาระสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรมมี จาํ นวนน้อย ครู ยงั ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย
เนื อหาในรายวิ ช าค่ อ นข้า งมาก ครู ข าดความรู ้ ค วามเข้า ใจในการจัด ทํา สื อการเรี ย นการสอน
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ตอ้ งช่วยผูป้ กครองหารายได้
ดัง นันผูว้ ิ จ ัย จึ ง ได้ศึกษาเทคนิ คและวิธีการสอนรู ปแบบต่ า ง ๆ เพื อนํา มาแก้ไ ขปั ญหา
ดังกล่าว และผูว้ ิจยั เห็นว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นเทคนิ คและวิธีการสอนรู ปแบบอย่าง
หนึ งที ได้มี ก ารพัฒ นาขึ นโดยใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้า มาช่ ว ยในการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย น
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เพราะว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) เป็ นกระบวนการเรี ยน
การสอน โดยใช้สือคอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอเนื อหาเรื องราวต่างๆ มีลกั ษณะเป็ นการเรี ยน
โดยตรง และเป็ นการเรี ยน แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถ โต้ตอบระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
คอมพิวเตอร์ได้ เช่นเดียวกับการสอนระหว่างครู กบั นักเรี ยนทีอยูใ่ นห้องตามปกติ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ทีจะให้นกั เรี ยนได้เรี ยน กล่าวคือ ประเภทติวเตอร์ ประเภท
แบบฝึ กหัด ประเภทการจําลอง ประเภทเกม ประเภทแบบทดสอบซึ งในแต่ละประเภทก็มี
จุดมุ่งหมายในการให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนโดยใช้วิธีการทีแตกต่างกันไป ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนคือช่วยลดความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยน เช่นผูท้ ีมีผลการเรี ยนตํา ก็สามารถชดเชยโดยการ
เรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนได้ และสําหรับผูม้ ีผลการเรี ยนสู งก็สามารถเรี ยนเสริ ม
บทเรี ยนหรื อเรี ยนล่วงหน้าก่อนทีผูส้ อนจะทําการสอนก็ได้ ซึ งสอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์
(2521 : 108) ทีว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นบทเรี ยนทีนําเสนอเนือหาทีละน้อยตามลําดับ
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนด้วยการตอบคําถามหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมอืน ๆ มีการเฉลยผลการปฏิบตั ิ
ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนจะใช้เวลาในการเรี ยนตามความสนใจและความสามารถของตน
นอกจากนัน กิดานันท์ มลิทอง ( 2540 : 240 – 241 ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ไว้ดงั นี 1) สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ 2) ดึงดูดความสนใจ โดยใช้เทคนิ ค
การนําเสนอด้วยกราฟิ ก ภาพเคลือนไหว แสง สี เสี ยง สวยงามและเหมือนจริ ง 3) ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ และสามารถเข้าใจเนื อหาได้เร็ ว ด้วยวิธีทีง่ายๆ 4) ผูเ้ รี ยนมีการโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กบั
คอมพิวเตอร์ และบทเรี ยนฯ มีโอกาสเลือก ตัดสิ นใจ และได้รับการเสริ มแรงจากการได้รั บข้อมูล
ย้อนกลับทันที 5) ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู ้สูง เพราะมีโอกาสปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ตนเอง ซึ งจะเรี ยนรู ้ได้จากขันตอนทีง่ายไปหายากตามลําดับ 6) ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามความ
สนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรี ยนมีความยืดหยุ่น สามารถเรี ยนซําได้ตามทีต้องการ
7) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อคนเอง ต้องควบคุมการเรี ยนด้วยตนเอง มีการแก้ปัญหา
และฝึ กคิดอย่างมีเหตุผล 8) สร้างความพึงพอใจแก่ผเู ้ รี ยน เกิดทัศนคติทีดีต่อการเรี ยน 9) ให้ครู มี
เวลามากขึนทีจะช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเสริ มความรู ้ หรื อช่วยผูเ้ รี ยนคนอืนทีเรี ยนก่อน
10)
ประหยัดเวลา และงบประมาณในการจัดการเรี ยนการสอน โดยลดความจําเป็ นทีจะต้องใช้ครู ทีมี
ประสบการณ์สูง หรื อเครื องมือราคาแพง เครื องมืออันตราย 11) ลดช่องว่างการเรี ยนรู ้ระหว่าง
โรงเรี ยนในเมือง และชนบท เพราะสามารถส่ งบทเรี ยนฯ ไปยังโรงเรี ยนชนบทให้เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยและ
เชื อว่าน่ าจะช่ วยให้ได้บทเรี ยนที มี ประสิ ทธิ ภาพสามารถส่ งผลให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมี
คุณภาพ
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จากความสํา คัญ ของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนดัง กล่ า ว หากบทเรี ย นได้รั บ การ
ออกแบบและพัฒนา ตามหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ อย่างถูกต้อง และเป็ นระบบโดยอาศัยศักยภาพ
ของคอมพิวเตอร์ ทีมีเหนือสื ออืน ๆ ช่วยใช้สามารถนําเสนอบทเรี ยนได้อย่างน่าสนใจ และมีความ
เป็ นรู ปธรรมสู ง มีความสมจริ งในสถานการณ์ทีใกล้เคียงกับของจริ งมากทีสุ ด ช่วยให้นกั เรี ยนมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บทเรี ยนอย่างต่อเนืองมีความพอใจทีจะเรี ยน ซึ งสอดคล้องกับหลักการของการเรี ยน
แบบรายบุคคล ( IndividualIzed Instruction ) อันเป็ นการเรี ยนการสอนทีเน้นการสนองตอบต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และช่ วยแก้ปัญหาของการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่มใหญ่ไม่สามารถ
สนองตอบความต้องการของนักเรี ยนทีมีความแตกต่างกันได้ ซึงเป็ นปั ญหาสําคัญของการเรี ยนการ
สอนอย่างเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ( พีระพงศ์ เทพรังสฤษฏิ
: 2 ) ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั
ฐิติพร เกินสม (
: บทคัดย่อ ) พบว่านักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นรู ้ ด้า นพุท ธิ พิสั ย สู ง กว่า การเรี ย นการสอนแบบปกติ และงานวิจ ัย ของ
ณัฐภัทร เอียมประชา (
: บทคัดย่อ ) พบว่าผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ นอกจากนี แล้วยังมี
งานวิจยั ของ พระมหาสมคิด อุททะวัน (
: 86 ) ก็พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก
จากทีกล่าวมาข้างต้นจะว่าประสิ ทธิ ภาพและคุณสมบัติของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เป็ นสื อการเรี ยนการสอนทีสามารถช่วยพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้สูงขึนได้ และโรงเรี ยน
เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ได้มีความพร้อมในด้านการเรี ยน
การสอน โดยเฉพาะในเรื องของเครื องคอมพิวเตอร์ ซึงทางโรงเรี ยนมีเครื องประมาณ 30 เครื อง
พร้อมทีจะให้นกั เรี ยนได้เข้าไปศึกษาค้นคว้า และทํากิ จกรรม นอกจากนี แล้วโรงเรี ยนยังได้รับ
รางวัล อําเภอ โรงเรี ยนในฝั น ซึ งเป็ นสิ งที แสดงให้เห็ นว่าโรงเรี ยนนันได้มุ่งเน้นในด้าน
การศึกษาเป็ นหลัก
ทังนีผูว้ ิจยั ยังได้นาํ แผนทีความคิด ( Mind Mapping ) มาใช้ในขันสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ในแต่
ละหน่ วยของเรื อง ทวีปเอเชีย หลังจากเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ งประโยชน์ของ
แผนทีความคิดกับการจัดการเรี ยนรู ้มีอยูห่ ลายประการ ทังในด้านการจัดเตรี ยมการสอนและการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยในด้านการเตรี ยมการสอนโดยใช้แผนทีความคิดจะเร็ วกว่าการจดเป็ น
บรรทัดหรื อจดเป็ นแถว ทังยังช่ วยให้นักเรี ยนและครู เห็ นภาพรวมของเรื องราวที กําลังเรี ยนอยู่
ตลอดเวลา และในด้านการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนทีความคิดสามารถนําไปใช้ได้กบั กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ทงั 3 ขัน คือ ขันนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดยใช้ทบทวนความรู ้เดิ มของนักเรี ยน ว่านักเรี ยนมี
พืนฐานอย่างไร ขันการเรี ยนรู ้เป็ นการวัดความรู ้ขณะทีเรี ยน และขันสรุ ปบทเรี ยน ครู จะทราบได้
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ทันทีว่านักเรี ยนมีความรู ้มากน้อยเพียงใดทังยังเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของนักเรี ยนแต่ละคนว่านักเรี ยน
เข้า ใจถู ก หรื อผิด ในเรื องใด เพื อที จะนํา ไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้เ กิ ด ความเข้า ใจที ถูก ต้อ ง ซึ ง
สอดคล้องกับ สมศักดิ สิ นธุระเวชญ์ ( 2542 : 1 ) กล่าวถึงแผนทีความคิด( Mind Mapping ) ว่า
แผนทีความคิดช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรี ยนรู ้เกียวกับการจัดกลุ่มเนื อหา หรื อความคิดรวบยอด
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน แผนทีความคิดมีคุณค่าอย่างยิงต่อการเรี ยนรู ้ และแผนที
ความคิดใช้ได้กบั ผูเ้ รี ยนทุกระดับและทุกวิชา และสุ วิทย์ มูลคํา ( 2543 : 89 ) ได้กล่าวถึงแผนที
ความคิด( Mind Mapping ) ว่า เป็ นการจัดกลุ่มความคิดรวบยอดเพือเห็นความสัมพันธ์ของ
ความคิดระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลออ อาง
นานนท์ ( 2542 : บทคัดย่อ ) พบว่า นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์กบั
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื องสิ งแวดล้อมทางสังคมแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และนักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์มี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึน และงานวิจยั ของชุลีพร ฤทธิ เดช ( 2547 : บทคัดย่อ ) พบว่า
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง ชนิ ดของคําในภาษาไทย ของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนที
ความคิดสู งกว่าผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้โดยไม่ใช้แผนทีความคิด อย่าง
มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
นอกจากนี แผนทีความคิดยังมีความสําคัญ คือ แผนทีความคิดสามารถสรุ ปข้อมูลความรู ้ทาํ
ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความคิดในระดับสูง ใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน เปรี ยบเทียบ ฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนคิด ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองการทําด้วยตนเองจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในเนื อหา นัน ๆ จดจํา
ได้ เป็ นความจําถาวร เพราะผ่านการคิดอย่างเป็ นระบบ แล้วบันทึกไว้เป็ นแผนทีความคิดทําให้จาํ
ภาพได้ติดตาติดใจ และช่วยให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนช่างสังเกต สามารถสรุ ปประเด็นความสําคัญ ๆ ได้
และได้นาํ แผนทีความคิดมาใช้การสรุ ปบทเรี ยนหลังจากทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
แล้ว และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีป
เอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิดสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดกิ จกรรมทางการเรี ยนการสอน โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึ กษา
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนสู งขึน เกิดประสบการณ์ และรู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีผกู ้ าํ หนดขันตอนต่าง ๆไว้หลายรู ปแบบซึ งมี
กระบวนการคล้ายคลึงกัน โดยมีนกั วิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ได้เสนอรู ปแบบการพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ไว้คือ อเลสซีและทรอลลิป ( Alessi and Trollip 1985 : 274 – 278 ) ได้เสนอขันตอน
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การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ไว้ดงั นี (1) กําหนดจุดมุ่งหมาย (2) การรวบรวมทรัพยากร (3)
การสร้ างความคิ ดเกี ยวกับบทเรี ย น (4) การจัดระบบความคิดเกี ยวกับบทเรี ยน (5) การผลิ ต
บทเรี ยนบนกระดาษ (6) การเขียนผังงาน (7) การเขียนโปรแกรม (8) การประเมินคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
สไตน์เบิร์ก (E. R. Stcinberg. 1991 : 68 – 72 ) ได้กล่าวถึงการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ว่ามีองค์ประกอบหลักสองประการ คือ
(1) การวางแผน เพือให้การออกแบบบทเรี ยนตรงตามเป้ าประสงค์ ทังการเรี ยนการสอน
และการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
(2) การดําเนินการ แบ่งย่อยได้เป็ น
2.1 การเรี ยนรู ้ระบบ โดยเน้นถึงระบบพัฒนาการเรี ยนการสอน ซึงมีขนตอนดั
ั
งนี
การกําหนดเป้ าหมาย การกําหนดวัตถุประสงค์ การทดสอบ การวิเคราะห์งาน การใช้ภูมิรู้ของ
นักเรี ยน การเลือกสื อ การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์การสอน การประเมินผล
2.2 การเรี ยนรู ้เชิ งวิวฒั นาการ เรี ยนรู ้เพือทราบถึงผลการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึน
เพือให้เกิ ดความมันใจในการตัดสิ นทางเลือก การเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพือวิเคราะห์
ความสามารถของนักเรี ยน ทํานองเดียวกัน ถนอมพร เลาหจรัสแสง ( 2541 : 15 – 20 ) ได้เสนอ
ขันตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดงั นี (1) การเตรี ยม (2) การออกแบบบทเรี ยน
(3) การเขียนแผนผัง (4) การสร้างบทเรี ยนดําเนินเรื อง (5) การสร้างและเขียนโปรแกรม (6) การ
ผลิตเอกสารประกอบการเรี ยน (7) การประเมินและแก้ไขบทเรี ยน
นอกจากนัน วุฒิชยั
ประสานสอย (
: 28 – 31 ) ได้เสนอ ขันตอนพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้ดงั นี
( ) วัตถุประสงค์ทวไป
ั
( ) รายละเอียดของเนื อหา ( ) วิเคราะห์เนื อหา ( ) วัตถุประสงค์เชิ ง
พฤติ กรรม ( ) กลยุทธ์ทางการสอนและนํา เสนอ ( ) ออกแบบและลงมื อสร้ างบทเรี ยน ( )
นําเสนอต่อผูเ้ รี ยน ( ) การวัดและประเมินผล กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (
: )ได้เสนอ
ขันตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ไว้ดงั นี ( ) การวิเคราะห์ ( ) การออกแบบ ( )
การพัฒนา ( ) การประเมิน และนอกจากนีนายชาตรี ต่างสมปอง ( 2547 : 16 – 17 ) ได้ศึกษาเรื อง
การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื องฆราวาสธรรม 4
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ได้เสนอขันตอนการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี
ขันที 1 การศึกษาข้อมูลพืนฐานและความต้องการ ขันที 2 การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ขันที 3 การทดลองใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ขันที 4 การประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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ในการวิจยั ในครั งนี ผูว้ ิจ ัยได้นําแนวทางการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมา
สังเคราะห์เพือนํามาเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที
ความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ได้ดงั นี
1. การศึกษาข้ อมูลพืนฐาน
1.1 ศึกษาเนื อหาหลักสู ตร วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพือกําหนด
เนื อหาทีเหมาะสมต่อการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วย
แผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
และกําหนดจุดประสงค์ ลําดับเนื อหา
กําหนดวิธีสอนและการวัดประเมินผล โดยใช้หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คู่มือและแผนการสอน
1.2 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะด้วยแบบสัมภาษณ์ดา้ นเนื อหาจากผูเ้ ชียวชาญ
ด้านเนือหา 3 ท่าน และด้านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจํานวน 3 ท่าน เพือมากําหนดเนือหา
1.3 ศึกษาขันตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จากเอกสารการ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสร้างสื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
2.1 วางแผนพัฒนา โดยกําหนดจุดประสงค์
2.2 วางเค้าโครงเรื องของเนื อหาวิชา โดยจัดลําดับก่อนหลัง นําไปให้ผเู ้ ชี ยวชาญ
ด้านเนือหาตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 เขียนผังงานของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงการดําเนินของบทเรี ยน
ซึงวางโครงเรื องตามเนือหาของบทเรี ยน แล้วเขียนบทภาพแผนผัง เพือให้เห็นภาพของการนําเสนอ
ทีชัดเจน
2.4 สร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ โ ดยทํา การสร้ า งตามบทดํา เนิ น เรื องแล้ว ให้
ผูเ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตรวจสอบปรับปรุ งแก้ไข
2.5 หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนรายบุคคล โดยทดสอบใช้กบั นักเรี ยนจํานวน 3
คน ทดลองเป็ นรายบุคคล เพือตรวจสํานวนภาษาและลําดับของเนื อหาให้เหมาะสม แล้วนํามา
ปรับปรุ งแก้ไขเกียวกับสํานวนภาษาและลําดับของเนือหา
2.6 หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนกลุ่ มย่อย โดยนําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ทีได้
ปรับปรุ งแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนจํานวน 9 คน ทดลองเป็ นกลุ่มย่อย เพือตรวจสอบระยะเวลา
ทีใช้ในการเรี ยนทีเหมาะสม และหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
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2.7 หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนกลุ่มภาคสนาม โดยนําคอมพิวเตอร์ทีปรับปรุ ง
แล้ว ไปใช้ทดลองใช้กบั นักเรี ยนจํานวน 30 คน เพือตรวจสอบและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. การทดลองใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ทีปรับปรุ งแล้ว ไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจริ งจํานวน
26 คน เพือตรวจสอบและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. การประเมินและปรับปรุ งบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
4.1 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ เรื องทวีปเอเชียโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย
4.2 ประเมินผลงานของนักเรี ยน เรื องทวีปเอเชียทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที
ความคิด ( Mind Mapping )
. ประเมินความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จากการสังเคราะห์งานวิจยั ดังกล่าว เพือนํามาพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง
ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิ ด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที กําหนดเป็ น
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังแผนภูมิที ดังนี

10
ตัวแปรต้น
- บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คือ
สื อประเภทคอมพิวเตอร์ เชิ งโต้ตอบ
ทีผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีการออกแบบ
ของกาเย่ (Gagne อ้ า งถึ ง ใน อารี
พันธ์มณี 38 : 98) คือ การเร้า
ความสนใจ บอกวั ต ถุ ป ระสงค์
ทบทวนความรู ้เดิม การเสนอเนื อหา
ใหม่ ชี แนวทางการเรี ยนรู ้ กระตุน้
ใ ห้ ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ ท ด ส อ บ
นําไปใช้โดยการนําเนื อหาบทเรี ย น
มาจัดเรี ยงลําดับอย่างต่อเนื อง พร้อม
ด้ ว ยชุ ดคํ า ถาม คํ า ตอบ และ
สามารถตอบสนองกิ จกรรม ที
ปรากฏบนจอภาพ แป้ นพิมพ์ เมาส์
และใช้แผนทีความคิดสรุ ปบทเรี ยน
ในแต่ละหน่วย

แผนภูมิที กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรตาม
- ผลการเรี ยนรู ้เรื องทวีปเอเชีย

- ความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยน
ด้วยแผนทีความคิด

- ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที
ความคิดสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. เพือเปรี ยบผลการเรี ยนรู ้เรื อง ทวีปเอเชีย ก่อน และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
3. เพือศึกษาความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
4. เพือศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีป
เอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด
คําถามการวิจัย
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชี ย ที สรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที ความคิด
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์80 / 80 หรื อไม่
2. ผลการเรี ยนรู ้เรื อง ทวีปเอเชีย ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีสรุ ปบทเรี ยนด้วย
แผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. ความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 อยูใ่ นระดับใด
4. ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ป
บทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 อยูใ่ นระดับใด
สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชี ย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการเรี ยนรู ้เรื อง ทวีปเอเชีย ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีสรุ ปบทเรี ยนด้วย
แผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. ความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 อยูใ่ นระดับดี
4. ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ป
บทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 อยูใ่ นระดับดี
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ของ
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 2
ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนทังหมด 51 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2/1 ของ
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อําเภอดําเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2553 จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน 26 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย ( Simple
Ramdom Sampling )โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
2. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีศึกษาสําหรับการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ
2.1
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.2.1 ผลการเรี ยนรู ้เรื อง ทวีปเอเชีย
2.2.2 ความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด
2.2.3 ความคิดเห็นทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. เนือหา
เนื อหาทีใช้ในการศึ กษาเป็ นเนื อหาเรื องทวีปเอเชี ย ในรายวิชาวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ( ส32101 ) ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2544 ประกอบด้วย
หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที 3 -8 ซึ งมีเนื อหาสาระ คือ ทีตัง ขนาด และลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านสังคม ลักษณะทางด้าน
การเมืองการปกครอง
4. ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั
ระยะเวลาในการดําเนิ นการทดลอง จํานวน 12 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที
โดยทําการสอน เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกัน ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดนิ ยามศัพท์เฉพาะของการวิจยั ครังนี ไว้
ดังนี
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1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื อประเภทคอมพิวเตอร์เชิงโต้ตอบแบบสาขา
โดยการนําเนื อหาบทเรี ยนมาจัดเรี ยงลําดับอย่างต่ อเนื อง พร้ อมด้วยชุ ดคําถาม คําตอบ และ
สามารถตอบสนองกิจกรรม ทีปรากฏบนจอภาพ แป้ นพิมพ์ เมาส์ โดยใช้เนื อหา เรื องทวีปเอเชีย
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ซึงบทเรี ยนประกอบไปด้วยขันนํา ขันสอน และขันสรุ ป
. การพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน หมายถึ ง กระบวนการสร้ า งบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ งประกอบด้วยขันตอนดังต่อไปนี 1. ศึกษาข้อมูลพืนฐาน 2. พัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. ทดลองใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และใช้แผนทีความคิด
ในขันสรุ ปบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4. ประเมินและปรับปรุ งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. แผนทีความคิด ( Mind Mapping ) หมายถึง การนําแผนภาพหรื อเทคนิคกราฟิ กที
แสดงออกทางด้า นความคิ ด เป็ นวิ ธี ก ารของกระบวนการคิ ด ตามธรรมชาติ อ ย่า งต่ อ เนื อง ซึ ง
เชือมโยงความคิดรวบยอด และรายละเอียดทีสําคัญเข้าด้วยกันในรู ปของแผนภูมิสะดวกต่อความ
เข้าใจจดจํา เป็ นแผนทีรู ปแมงมุม และแผนทีรู ป web ซึงผูว้ ิจยั นํามาใช้ในขันสรุ ปบทเรี ยนในแต่
ละหน่วยของเรื องทวีปเอเชีย
4. ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน หมายถึ ง คุ ณ ภาพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทีได้ประเมินตามเกณฑ์ทีกําหนด / ซึงหมายความ ดังนี
80
ตัว แรก หมายถึ ง ร้ อ ยละ ของคะแนนเฉลี ยที นัก เรี ย นทํา ได้จ าก
แบบทดสอบระหว่างการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉลียทีนักเรี ยนทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5. ผลการเรี ยนรู ้ หมายถึง คะแนนทีได้จากการทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ และผลงานแผนที
ความคิดของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง
ทวีปเอเชียโดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
6. ความสามารถในสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด หมายถึง ทักษะในการเลือกใช้
รู ปแบบแผนที ความคิ ดที เหมาะสมกับเนื อหาที ต้องการนําเสนอ และเขียนแผนที ความคิดตาม
รู ปแบบทีเลือกได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพือนํามาใช้ในการสรุ ปบทเรี ยน โดยใช้แบบประเมินแผน
ทีความคิด
7. ความคิ ดเห็ น หมายถึง การแสดงออกถึงการรั บรู ้ ความรู ้ สึกนึ กคิดของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 ทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ในด้านการออกแบบ
บทเรี ยน ด้านเนื อหาบทเรี ยน และด้านความพึงพอใจในการเรี ยน หลังจากเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
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8. นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนเตรี ยม
อุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553

บทที 

วรรณกรรมทีเกียวข้ อง


การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังนี
. หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. แผนทีความคิด
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
5. งานวิจยั ในประเทศ
5. งานวิจยั ต่างประเทศ


หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2544 ยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบายและมี
ความหลากหลายในการปฏิบตั ิ กล่าวคือ เป็ นหลักสู ตรแกนกลางทีมีโครงสร้างหลักสู ตรยืดหยุ่น
กํา หนดจุ ด หมายการจัด การศึ ก ษามุ่ ง เน้น ความสํา คัญ ทังด้า นความรู ้ ความคิ ด ความสามารถ
คุณธรรมกระบวนการเรี ยนรู ้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพือพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึด
หลักผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุ ด ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
หลักการ ( กรมวิชาการ 2544 : 6 - 8 )
เพือให้การจัดการศึกษาขันพืนฐานเป็ นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ
จึงกําหนดหลักการของหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน ไว้ดงั นี
. เป็ นการศึกษาเพือความเป็ นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ น
สากล
2. เป็ นการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่า
เทียมกัน โดยสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
15
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3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื องตลอดชีวิต โดยถือว่า
ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
4. เป็ นหลักสู ตรทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ ทังด้านสาระ เวลา และการจัดการเรี ยนรู ้
5. เป็ นหลักสู ตรทีจัดการศึกษาได้ทุกรู ปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบ
โอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
จุดมุ่งหมาย
หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ เป็ นคนดี มี
ปั ญญา มีความสุ ข และมีความเป็ นไทย มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซึงถือเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี
. เห็ นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเองปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาทีตนนับถือ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
. มีความรู ้อนั เป็ นสากล รู ้เท่าทันการเปลียนแปลงและความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการ
มีทกั ษะและศักยภาพในการจัดการ การสื อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรั บวิธีการคิด วิ ธีการ
ทํางานได้เหมาะสมกับสถานการ
. มีทกั ษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การ
สร้างปัญหา และทักษะในการดําเนินชีวิต
. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพทีดี
. มีประสิ ทธิภาพในการผลิตและการบริ โภคมีค่านิยมเป็ นผูผ้ ลิตมากกว่าเป็ นผูบ้ ริ โภค
. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย เป็ นพลเมืองดียดึ มันในวิถี
ชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นปะมุข
. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ งแวดล้อม
. รักประเทศชาติและท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามให้สงั คม
โครงสร้ าง
เพือให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีกําหนด
ไว้ให้สถานศึ กษาและผูท้ ี เกี ยวข้องมี แนวปฏิ บตั ิ ในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึ กษา จึ งได้มีการ
กําหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานดังนี
. ระดับช่วงชัน กําหนดหลักสูตรเป็ น ช่วงชัน ตามระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ดังนี
ช่วงชันที ชันประถมศึกษาปี ที -
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ช่วงชันที ชันประถมศึกษาปี ที ช่วงชันที ชันมัธยมศึกษาปี ที ช่วงชันที ชันมัธยมศึกษาปี ที . สาระการเรี ยนรู ้ กําหนดสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร ซึ งประกอบด้วย องค์ความรู ้
ทักษะหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้และคุณลักษณะหรื อค่านิ ยมคุณธรรมจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนเป็ น กลุ่ม
ดังนี ) ภาษาไทย ) คณิ ตศาสตร์ ) วิทยาศาสตร์ ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
) สุ ขศึกษาปละพลศึกษา ) ศิลปะ ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ) ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรี ยนรู ้ทงั กลุ่มนี เป็ นพืนฐานสําคัญทีผูเ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยนรู ้ โดยอาจจัดเป็ น กลุ่ม
คือ กลุ่มแรก ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ทีสถานศึกษาต้องใช้เป็ นหลักในการจัดการเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้
เพื อสร้ า งพื นฐานการคิ ด และเป็ นกลยุ ท ธ์ ใ นการแก้ปั ญ หาและวิ ก ฤติ ข องชาติ กลุ่ ม ที สอง
ประกอบด้วย สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ ทีเสริ มสร้ างพืนฐานความเป็ นมนุ ษย์ และสร้ างศักยภาพในการคิดและการ
ทํางานอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มภาษาต่างประเทศ กําหนดให้เรี ยน ภาษาอังกฤษทุกช่ วงชัน ส่ วน
ภาษา ต่างประเทศอืนๆ สามารถเลือกจัดการเรี ยนรู ้ได้ตามความเหมาะสม
3. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
3.1 กิจกรรมแนะแนว เป็ นการส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.2 กิจกรรมนักเรี ยน เป็ นกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ โดยเน้นการทํางานเป็ น
กลุ่ม
4. มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ซึงกําหนดเป็ น 2 ลักษณะ คือ
4.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้การศึกษาขันพืนฐาน
4.2 มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชัน
5. เวลาเรี ยน
ช่วงชันที 1 เวลาเรี ยนปี ละ 800- 1000 ชัวโมง หรื อ เฉลียวันละ 4 – 5 ชัวโมง
ช่วงชันที 2 เวลาเรี ยนปี ละ 800- 1,000 ชัวโมง หรื อ เฉลียวันละ 4 – 5 ชัวโมง
ช่วงชันที 3 เวลาเรี ยนปี ละ 1,000- 1,200 ชัวโมง หรื อ เฉลียวันละ 5 – 6 ชัวโมง
ช่วงชันที 4 เวลาเรี ยนปี ละไม่นอ้ ยกว่า 1,200 ชัวโมง หรื อ เฉลียวันละไม่นอ้ ยกว่า
6 ชัวโมง
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โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
ตารางที โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน
ประถมศึกษา
ช่ วงชัน

ช่ วงชันที ๑
( ป.๑-๓ )

ช่ วงชันที ๒
( ป.๔-๖ )

มัธยมศึกษา
ช่ วงชันที ๓
( ม.๑-๓ )

ช่ วงชันที ๔
( ม.๔-๖ )

การศึกษาภาคบังคับ
การศึกษาขันพืนฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เวลาเรียน

●
●
●
●
■
■
■
■
▲

●
●
●
●
■
■
■
■
▲

●
●
●
●
■
■
■
■
▲

●
●
●
●
■
■
■
■
▲

ประมาณปี ละ
๘๐๐-๑,๐๐๐ชม.

ประมาณปี ละ
๘๐๐-๑,๐๐๐ชม.

ประมาณปี ละ
๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ชม.

ไม่ น้อยกว่ าปี ละ
๑,๒๐๐ชม.

หมายเหตุ
● สาระการเรี ยนรู ้ทีสถานศึกษาต้องใช้เป็ นหลักเพือสร้างพืนฐานการคิดการเรี ยนรู ้และ
การแก้ปัญหา
■ สาระการเรี ยนรู ้ทีเสริ มสร้างความเป็ นมนุษย์ และศักยภาพพืนฐานในการคิด และการ
ทํางาน
▲ กิจกรรมทีเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้นอกจากสาระการเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่ม และการพัฒนาตน
ตามศักยภาพ
ทังนี สถานศึกษาอาจจัดเวลาเรี ยนและกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้ตามสภาพกลุ่มเป้ าหมายสําหรับ
การศึกษานอกระบบ สามารถจัดเวลาเรี ยนและช่วงชันได้ตามระดับสถานศึกษา
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การจัดหลักสู ตร
สถานศึ กษาต้องจัดสาระการเรี ยนรู ้ ให้ครบทัง กลุ่มในทุ กช่ วงชัน ให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติ ก ารเรี ยนรู ้ แ ละระดั บ พัฒ นาการของผู ้เ รี ยนโดยในช่ ว งการศึ ก ษาภาคบัง คับ คื อ
ประถมศึ กษาปี ที ถึ งมัธยมศึ กษาปี ที จัดหลัก สู ตรเป็ นรายปี และชันมัธยมศึ กษาปี ที จัดเป็ นหน่ วยกิ จ ในทีนี จะยกมาเฉพาะการจัดหลักสู ตรในช่ วงชันที ชันมัธยมศึกษาปี ที ดังนี
ช่วงชันที ชันมัธยมศึกษาปี ที - เป็ นช่วงสุ ดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนา บุคลิกภาพส่ วนตน
พัฒนาความสามารถ ทักษะพืนฐานด้านการเรี ยนรู ้ และทักษะใน การดําเนิ นชี วิต ให้มีความ
สมดุลทังด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถ
เสริ มสร้างสุ ขภาพส่ วนตนและชุมชน มีความภูมิใจในความเป็ นไทย ตลอดจนใช้เป็ นพืนฐานใน
การประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ
การจัดเวลาเรียน
ให้สถานศึกษาจัดเวลาเรี ยนให้ยดื หยุน่ ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละชันปี ทังการจัดเวลา
เรี ยน ในสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม และรายวิชาทีสถานศึกษาจัดทําเพิมเติม รวมทังต้องจัดให้มีเวลา
สําหรับกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกภาคเรี ยนตามความเหมาะสม ในทีนี จะยกมาเฉพาะช่ วงชันที 3
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 – 3
ช่วงชันที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 – 3 ให้จดั เวลาเรี ยนเป็ นรายปี มีเวลาเรี ยนประมาณวันละ
5-6 ชัวโมง การกําหนดเวลาเรี ยน สําหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทงั 8 กลุ่ม ควรให้สัดส่ วนใกล้เคียง
กัน แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ยังคงมีความสําคัญ ควรจัด
เวลาเรี ยนให้มากกว่ากลุ่มอืน ๆ สําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความประสงค์จะศึกษาต่อและจัดรายวิชาชีพหรื อ
โครงงานอาชีพสําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถทีจะออกไปสู่ โลกอาชีพ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส . : เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธ์ของสรรพสิ งที
ปรากฏในระหว่างทีซึ งมีผลต่อกันและกันในระบบธรรมชาติ ใช้แผนทีและ
เครื องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาข้อมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสู่ การ
ใช้ และการจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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มาตรฐาน ส . : เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ งแวดล้อมทางกายภาพ ทีก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วฒั นธรรมและมีจิตสํานึก อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ งแวดล้อม
เพือการพัฒนาทียังยืน
หลักสู ตรสถานศึกษา สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง จังหวัดราชุ บรี
สภาพทัวไป
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตังอยู่
เลขที 188 หมู่ 2 ตําบลดอนคลัง อําเภอดําเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีจาํ นวนนักเรี ยนทังสิ น 233 คน จํานวนห้องเรี ยน 9 ห้องเรี ยน
แบ่งเป็ นมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรี ยน มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ห้องเรี ยน ( ข้อมูล 10 มิถุนายน
2553 )
ความสํ าคัญ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยนทุกคนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเรี ยน ทังนีเพราะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้นีว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกัน
บนโลกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา การเชือมโยงทางเศรษฐกิจซึ งมีความแตกต่าง
กันอย่างหลากหลายการปรับตนเองให้เข้ากับบริ บทสภาพแวดล้อม ทําให้พลเมืองทีรับผิดชอบ มี
ความสามทารถทางสังคม มีความรู ้ทกั ษะ คุณธรรมและค่านิ ยมทีเหมาะสม โดยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
เจริ ญงอกงามในแต่ละด้าน ดังนี
. ด้านความรู ้
กลุ่มสาระสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะให้ความรู ้ แก่ ผูเ้ รี ยนในเนื อหาสาระ
ความคิ ด รวบยอดและหลัก การสํา คัญ ๆ ในสาขาต่ า ง ๆ ทางสั ง คมศาสตร์ ได้แ ก่ ภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จริ ยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ประชากรศึกษา และ
สิ งแวดล้อมศึกษา ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ในแต่ละระดับชัน โดยจัดการเรี ยนรู ้ในลักษณะบูรณา
การหรื อสหวิทยาการ
. ด้านทักษะการะบวนการ
ในการเรี ยนสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรมนั น ผู ้เ รี ยนจะได้รั บ พัฒ นาการ
กระบวนการต่าง ๆ จนเกิดทักษะกระบวนการ ดังนี
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ทักษะการคิด เช่น การสรุ ปความคิด การแปลความ การวิเคราะห์หลักการและการ
นําไปใช้ความสามารถในการตังคําถามและการตังสมมติฐานอย่างเป็ นระบบ การรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การทดสอบสมมติฐานและการสรุ ปเป็ นหลักการ
ทักษะการแก้ปัญหา ตามกระบวนการทางสังคมศาสตร์ กระบวนการสื บสอบ เช่น
ความสามารถในการตังคําถามและการตังสมมติฐานอย่างเป็ นระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล การทดสอบสมมติฐานและการสรุ ปเป็ นหลักการ
ทักษะการเรี ยนรู ้ เช่น ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลความรู ้โดยการอ่าน การ
ฟั ง และการสั ง เกต ความสามารถในการสื อสารโดยการพู ด การเขี ย น และการนํา เสนอ
ความสามารถในการตีความ การสร้างแผนภูมิ แผนที ตารางเวลา และการจดบันทึก รวมทังการใช้
เทคโนโลยีและสื อสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็ นประโยชน์ในการแสวงหาความรู ้
ทักษะกระบวนการกลุ่ม เช่น ความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางาน
กลุ่ม มีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายของการทํางานกลุ่ม ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมาย
ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบสร้ า งสรรค์ผ ลงาน ช่ ว ยลดข้อ ขัด แย้ง และแก้ปั ญ หาของกลุ่ ม ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
. ด้านเจตคติและค่านิยม
กลุ่ ม สั ง คม ศาสนาและวัฒ นธรรม จะช่ ว ยพั ฒ นาเจตคติ แ ละค่ า นิ ย มเกี ยวกั บ
ประชาธิ ปไตยและความเป็ นมนุ ษย์ เช่นรู ้จกั ตนเอง พึงตนเอง ซื อสัตย์สุจริ ต มีวินยั มีความกตัญ ู
รักเกียรติภูมิแห่ งตน มีนิสัยในการเป็ นผูผ้ ลิตทีดี มีความพอดีในการบริ โภคเห็นแก่คุณค่าในการ
ทํางาน รู ้จกั คิดวิเคราะห์ การทํางานเป็ นกลุ่ม เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืน เสี ยสละเห็ นแก่ประโยชน์ส่วน
ร่ ว มมี ค วามผูก พัน กับ กลุ่ ม รั ก ท้อ งถิ น รั ก ประเทศชาติ เห็ น คุ ณ ค่ า ของการอนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อม ศรัทธาในหลักของศาสนา และการปกครองของศาสนา และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
. ด้านการจัดการและปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ
ในการทํางานเป็ นกลุ่ม สามารถนําความรู ้ ทักษะ ค่านิ ยมและเจตคติทีได้รับการอบรมบ่มนิ สัยมาใช้
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในชีวิตประจําวันของผูเ้ รี ยนได้
วิสัยทัศน์ 
. เป็ นศาสตร์ บูรณาการทีมุ่งให้เยาวชนเป็ นผูท้ ีมีการศึกษาพร้อมทีจะเป็ นผูน้ าํ เป็ นผูส้ ่ วน
ร่ วม และเป็ นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ

22
. บูรณาการสรรพความรู ้ กระบวนการและปั จจัยต่าง ๆ เพือการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายของ
ท้องถินและประเทศชาติการเรี ยนการสอนต้องใช้ขอ้ มูล ความรู ้ทงในระดั
ั
บท้องถินประเทศชาติ
และระดับโลกเชือมโยงเข้าด้วยกัน
.. ผูเ้ รี ยนอภิปรายประเด็นปั ญหาร่ วมสมัยกับเพือนและผูใ้ หญ่สามารถแสดงจุดยืนค่านิยม
จริ ยธรรมของตนอย่างเปิ ดเผยและจริ งใจขณะเดียวกันก็รับฟั งเหตุผลของผูอ้ ืนทีแตกต่างจากของตน
อย่างตังใจ
. การเรี ยนการสอนเป็ นบรรยากาศของการส่ งเสริ มความคิดชันสู งในประเด็นหัวข้อที
ลึ ก ซึ งท้า ทาย ผูส้ อนปฏิ บ ัติ ต่ อ ผูเ้ รี ย น ที จะให้ ผูเ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นอย่ า งมี
ความหมาย ให้ผเู ้ รี ยนได้รับการประเมินทีเน้นการนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ทุกรายวิชา
. กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการจัดเตรี ยมโครงงานทีสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็ นจริ งของสังคมทีให้ผเู ้ รี ยนได้นาํ สิ งทีเรี ยนไปใช้ได้จริ งในการดําเนินชีวิต
พันธกิจกลุ่มสาระสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นพลเมืองดี มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง
และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื อง โดยการจัดการเรี ยนรู ้ที
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น สําคัญ
. ส่ งเสริ มด้านวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์
ทรัพยากร และ สิ งแวดล้อม
จุดหมายหรือเป้าหมาย
หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ เป็ นคนดี มีปัญญา
มี ความสุ ข และมี ความเป็ นไทย มี ศกั ยภาพในการศึ กษาต่อ และการประกอบอาชี พ จึ งกําหนด
จุดมุ่งหมายซึงถือว่าเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดงั ต่อไปนี
. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั ในตนเองปฏิบตั ิตนตามหลักทางพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาทีตนนับถือ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน รักการอ่าน รักการค้นคว้า
. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนา สิ งแวดล้อม
. มีความรู ้อนั เป็ นสากล รู ้เท่าทันการเปลียนแปลงและความเจริ ญก้าวหน้าทาง
วิทยาการและมีทกั ษะและศักยภาพในการจัด การ การสื อสาร การใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด
วิธีการทํางานได้เหมาะสมกับสถานการณ์
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. มีทกั ษะและกระบวนการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคม
. มีความรู ้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทยภูมิในในความเป็ นไทย เป็ น
พลเมื อ งดี ยึด มันในวิ ถีชีวิ ต และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พระมหากษัตริ ย เ์ ป็ น
ประมุข
คุณภาพของผู้เรียนเมือจบช่ วงชันที ( จบชันมัธยมศึกษาปี ที )
. ได้เรี ยนรู ้และศึกษาเกียวกับความเป็ นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย
เปรี ยบเทียบกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เพือพัฒนาแนวคิดเรื องการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
. ได้เรี ยนรู ้และพัฒนาให้มีทกั ษะทีจําเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ
. ได้รับการพัฒนาแนวคิดและขยายประสบการณ์ เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนี ย แอฟริ กา ยุโรป อเมริ กาเหนื อ อเมริ กาใต้
ในด้า นศาสนา คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม ความเชื อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วัฒ นธรรม
การเมือง การปกครอง ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ดว้ ยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์
. ได้รั บ การพัฒ นาแนวคิ ด และวิ เ คราะห์ เ หตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต สามารถนํา มาใช้เ ป็ น
ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต และวางแผนการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ช่ วงชันที ( ชันมัธยมศึกษาปี ที – )
กลุ่มสาระสั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระการเรี ยนรู ้พืนฐาน
ส
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชัวโมง / สัปดาห์
ส
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชัวโมง / สัปดาห์
ส
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชัวโมง / สัปดาห์
สาระการเรี ยนรู ้เพิมเติม
ส
พระพุทธศาสนา
ชัวโมง / สัปดาห์
ส
พระพุทธศาสนา
ชัวโมง / สัปดาห์
ส
พระพุทธศาสนา
ชัวโมง / สัปดาห์
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ตารางที โครงสร้างเวลาเรี ยน
สาระการเรียนรู้

จํานวน/ชัวโมง/ปี 
ม.  ม.  ม. 

สาระการเรียนรู้ พนฐาน
ื
. รหัสวิชา ส
. รหัสวิชา ส
. รหัสวิชา ส

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม

-

สาระการเรียนรู้ เพิมเติม
. รหัสวิชา ส
. รหัสวิชา ส
. รหัสวิชา ส

พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

-

-

-

-

-

รวม
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เนือหาสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 32101 ใน
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ซึงประกอบไปด้วยสาระย่อย 5 สาระ คือ สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระที 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ ซึงในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิจยั สาระที 5
ภูมิศาสตร์
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สาระที ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส . เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสรรพสิ ง
ทีปรากฏในระหว่างที ซึ งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครื องมือทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ใ นการค้น หา ข้อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ ซึ งจะนํา มาสู่ ก ารใช้ แ ละการจัด การอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ตารางที สาระภูมิศาสตร์มาตรฐานที .

มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
งและสาระการเรียนรู้รายปี 
สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ม . ± 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ ช่วงชัน

. วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ พืนที
ของโลกแต่ละ
แห่งทีต่างกันใน
ลักษณะทาง
กายภาพและ
ระบบการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย์

. ความแตกต่างกัน
ในลักษณะทาง
กายภาพและระบบ
การดําเนินชีวิตของ
มนุษย์ในพืนทีโลก
แต่ละแห่ง กกกกกก
กกกกกกกกกกกก

ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง

สาระการเรียนรู้ 

. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอ
เชียเนีย มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดีย กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก

. ลักษณะทางกายภาพ
ด้านภูมิดารา , ภูมิธรณี ,
ภูมิอากาศ , ภูมิประเทศ ,
ภูมิปฐพี , ภูมิอุทก , ภูมิ
พฤกษ์ ของมนุษย์ ในเอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดียกกกกกก
กก
. ระบบการดําเนินชีวิต
ของมนุษย์ในทวีปเอชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดียในด้าน
ความเป็ นมา , เชือชาติ ,
ภาษา , การแต่งกายความ
เป็ นอยู่

. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ระบบการดําเนินชีวิตทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนีย มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดียกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
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ตารางที (ต่อ)
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ม . ± 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ ช่วงชัน

. รู ้จกั ใช้และ
เห็นคุณค่าของ
แผนทีชนิดต่าง ๆ
เครื องมือทาง
ภูมิศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สมัยใหม่และ
เชือมโยงไปสู่
ชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
งและสาระการเรียนรู้รายปี
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง

. การใช้และคุณค่า . รู ้จกั ใช้และเห็นคุณค่า
แผนทีชนิดต่าง ๆ
ของ
เครื องมือทาง
- แผนทีทวีปเอเชีย
ภูมิศาสตร์และ
- โอเชียเนีย
เทคโนโลยีสมัยใหม่
- ออสเตรเลีย
เชือมโยงไปสู่
- มหาสมุทรแปซิฟิก
ชีวิตประจําวัน
- มหาสมุทรอินเดีย
และใช้เครื องมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้แก่ ภาพถ่าย
ดาวเทียม แผนทีเฉพาะ
ลูกโลก ข้อมูลเว็บไซด์และ
เชือมโยงไปสู่
ชีวิตประจําวันในการหา
ข้อมูล
. ใช้เครื องมือหาข้อมูลใน
. ใช้เครื องมือหา . การใช้เครื องมือ
ข้อมูลในการแปล หาข้อมูลในการแปล การแปลความหมายเชิง
ความหมายเชิง
ภูมิศาสตร์ของ
ความหมายเชิง
ภูมิศาสตร์
- แผนทีทวีปเอเชีย
ภูมิศาสตร์
- โอเชียเนีย
- ออสเตรเลีย
- มหาสมุทรแปซิฟิก
- มหาสมุทรอินเดีย

สาระการเรียนรู้ 

. การใช้และคุณค่าของ
แผน
- แผนทีทวีปเอเชีย
- โอเชียเนีย
- ออสเตรเลีย
- มหาสมุทรแปซิฟิก
- มหาสมุทรอินเดีย
และใช้เครื องมือทาง
ภูมิศาสตร์ได้แก่ ภาพถ่าย
ดาวเทียม แผนทีเฉพาะ
ลูกโลก ข้อมูลเว็บไซด์และ
เชือมโยงไปสู่
ชีวิตประจําวัน
. ใช้เครื องมือหาข้อมูลใน
การแปลความหมายเชิง
ภูมิศาสตร์ วิเคราะห์
ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ การ
ถ่ายและการแปล
ความหมายจากแผนทีและ
ภาพถ่ายทางอากาศของ
- แผนทีทวีปเอเชีย
- โอเชียเนีย
- ออสเตรเลีย
- มหาสมุทรแปซิฟิก
- มหาสมุทรอินเดีย

27
มาตรฐานที . เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ งแวดล้อมทางกายภาพทีก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วฒั นธรรม และมีจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ตารางที สาระภูมิศาสตร์มาตรฐานที .

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
งและสาระการเรียนรู้ รายปี 
สาระการเรียนรู้ ช่วงชัน ม . ± 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ ช่วงชัน

. วิเคราะห์
สิ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและ
ทรัพยากรของ
ประเทศและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลกความสัมพันธ์
กับระบบเศรษฐกิจ
และสังคม รู ้สิทธิ
หน้าทีกฎระเบียบ
สถานการณ์
กิจกรรมที
เกียวข้องกับการ
จัดการทรัพยากร
และสิ งแวดล้อม
ปฏิบตั ิตนและ
เสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหา
เพือส่ งเสริ ม
คุณภาพ
สิ งแวดล้อมของ
ท้องถิน

ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง

. สิ งแวดล้อมทาง
. วิเคราะห์สิงแวดล้อม
ธรรมชาติและทรัพยากร ทางธรรมชาติและ
ของประเทศและภูมิภาค ทรัพยากรธรรมชาติของ
ต่าง ๆ ของโลก
ภูมิภาคเอเชียออสเตรเลีย
โอเชียเนีย มหาสมุทร
แปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย
. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
. ความสัมพันธ์กบั
ของระบบเศรษฐกิจและ
ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของภูมิภาคเอเชีย
สังคม
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก
.รู ้สิทธิหน้าที กฎระเบียบ
. สิ ทธิหน้าที
กฎระเบียบสถานการณ์ สถานการณ์และกิจกรรม
กิจกรรมทีเกียวข้อง การ ทีเกียวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรกับสิ งแวดล้อม
จัดการทรัพยากรกับ
สิ งแวดล้อมในภูมิภาค ในภูมิภาคเอเชีย
เอเชีย ออสเตรเลีย โอ ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
เชียเนีย มหาสมุทร
มหาสมุทรอินเดีย
แปซิฟิก แบละ
มหาสมุทรอินเดีย

สาระการเรียนรู้ 

. สิ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทรัพยากร
ธรรมชาติของภูมิภาค
เอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดีย
. ความสัมพันธ์ของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของภูมิภาคเอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
. สิ ทธิหน้าที กฎระเบียบ
สถานการณ์และกิจกรรม
ทีเกียวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรกับสิ งแวดล้อม
ในประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
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ตารางที (ต่อ)
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ช่วงชัน ม . ± 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ ช่วงชัน

. แนวทางการ



ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
งและสาระการเรียนรู้ รายปี 
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง

. ปฏิบตั ิตนและเสนอ
แก้ปัญหาเพือส่ งเสริ ม แนวทางการแก้ปัญหาเพือ
คุณภาพสิ งแวดล้อมของ ส่ งเสริ มคุณภาพ
ภูมิภาคเอเชีย
สิ งแวดล้อมของภูมิภาค
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
มหาสมุทรแปซิฟิก และ เนีย มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรอินเดีย

ออสเตรเลีย โอเชียเนีย

มหาสมุทรแปซิฟิก และ

มหาสมุทรอินเดีย
.เห็นคุณค่าของ
. เห็นคุณค่าของ
. คุณค่าของ
สิ งแวดล้อมทาง
สิ งแวดล้อมทาง
สิ งแวดล้อม
วัฒนธรรมของภูมิภาค
วัฒนธรรมของ
ทางวัฒนธรรมของ
เอเชีย
ประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย
ภูมิภาคต่าง ๆ ของ ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
โลก วิเคราะห์การ มหาสมุทรแปซิฟิก และ มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
ก่อเกิดสิ งแวดล้อม มหาสมุทรอินเดีย
ใหม่ทางสังคม
. วิเคราะห์การก่อเกิด
อันมีผลมาจากการ . การก่อเกิด
สิ งแวดล้อมใหม่ทาง
เปลียนแปลงทาง สิ งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคมอันมีผลมากจาก สังคมอันมีผลมาจากการ
ประชากร
เปลียนแปลงทาง
การเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม
ประชากรเศรษฐกิจสังคม
ประชากร เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมของภูมิภาค
เปรี ยบเทียบวิถีชีวติ สังคมและวัฒนธรรม
ของสังคมไทยและสังคม
อืนทีมีผลต่อสิ งแวดล้อม

เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทร

สาระการเรียนรู้ 

. การปฏิบตั ิตนและเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาเพือ
ส่ งเสริ มคุณภาพ
สิ งแวดล้อมของภูมิภาค
เอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย


.เห็นคุณค่าของ
สิ งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมของภูมิภาค
เอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
. วิเคราะห์การก่อเกิด
สิ งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคมอันมีผลมาจากการ
เปลียนแปลงทาง
ประชากรเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย
โอเชียเนีย มหาสมุทรแปซิ ฟิก
และมหาสมุทรอินเดีย
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ตารางที (ต่อ)
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ช่วงชัน ม . ± 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ ช่วงชัน

เข้าใจปัญหา
เสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหาและ
ปรับเปลียนค่านิยม
และวิถีชีวิตเพือ
อนุรักษ์
สิ งแวดล้อม
โดยรวมของ
ประเทศและของ
โลก







.ประเมินผล
กระทบของ
กิจกรรมของมนุษย์
และการ
เปลียนแปลงภาวะ
ประชากร การย้อย
ถินฐานทีมีต่อ
ปัญหาและ
วิกฤตการณ์ดา้ น
สิ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติตระหนัก


ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
งและสาระการเรียนรู้รายปี 
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง

สาระการเรียนรู้ 

. วิถีชีวิตของ
. เปรี ยบเทียบวิถีชีวิตของ
สังคมไทยและสังคมอืน ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย
ทีมีผลต่อสิ งแวดล้อม โอเชียเนีย มหาสมุทร
แปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย

. เปรี ยบเทียบวิถีชีวิตของ
ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย
โอเชียเนีย มหาสมุทร
แปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย

. ปัญหา แนวทางการ
แก้ปัญหา ปรับค่านิยม
และวิถีชีวิตเพือนุรักษ์
สิ งแวดล้อมโดยรวม
ของประเทศและของ
โลก





. เข้าใจปัญหาเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหา
การปรับเปลียนค่านิยม
และวิถีชีวิตเพีอการ
อนุรักษ์สิงแวดล้อม
โดยรวมของภูมิภาคเอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย

. เข้าใจปัญหาเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหา
การปรับเปลียนค่านิยม
และวิถีชีวิตเพีอการ
อนุรักษ์สิงแวดล้อม
โดยรวมของภูมิภาคเอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย

.ผลกระทบของ
กิจกรรมของมนุษย์และ
การเปลียนแปลงภาวะ
ประชากร การย้อยถิน
ฐานทีมีต่อปั ญหาและ
วิกฤตการณ์ดา้ น
สิ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทางสังคม

.ประเมินผลกระทบของ
กิจกรรมของมนุษย์และ
การเปลียนแปลงภาวะ
ประชากรการย้ายถินฐาน
ทีมีต่อปั ญหาและ
วิกฤตการณ์ดา้ น
สิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และทางสังคมภูมิภาค

. ผลกระทบของกิจกรรม
ของมนุษย์และการ
เปลียนแปลงภาวะ
ประชากรการย้ายถินฐาน
ทีมีต่อปัญหาและ
วิกฤตการณ์ดา้ น
สิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และทางสังคมของภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย

เอเชียออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย

เนีย มหาสมุทรแปซิ ฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
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ตารางที (ต่อ)
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ช่วงชัน ม . ± 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ ช่วงชัน

ผลทีจะเกิดปัญหา
และวิกฤตการณ์ต่อ
คุณภาพชีวิต เห็น
ความสําคัญของ
การรักษาคุณภาพ
สิ งแวดล้อม รู ้
มาตรการและความ
พยายามแก้ปัญหา
ด้านสิ งแวดล้อม มี
ทักษะในการ
ตัดสิ นใจเลือก
ปฏิบตั ิ มีบทบาท
ในการจัดการและ
แก้ปัญหาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ งแวดล้อมของ
ท้องถิน

. ผลทีเกิดจากปัญหา
และวิกฤตการณ์ต่อ
คุณภาพชีวิต

. ความสําคัญของการ
รักษาคุณภาพ
สิ งแวดล้อม

. มาตรการและความ
พยายามในการ
แก้ปัญหาด้าน
สิ งแวดล้อม

. การตัดสิ นใจเลือก
ปฏิบตั ิในการแก้ปัญหา
ด้านสิ งแวดล้อม


ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
งและสาระการเรียนรู้ รายปี 
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง

สาระการเรียนรู้ 

. ตระหนักถึงผลทีจะเกิด
ปัญหาและวิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติทีมีผลต่อ
คุณภาพ
ชีวิตของภูมิภาคเอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
. เห็นความสําคัญของ
การรักษาคุณภาพ
สิ งแวดล้อมของภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนีย มหาสมุทรแปซิฟิก
และ
มหาสมุทรอินเดีย
.รู ้มาตรการและความ
พยายามในการแก้ไข
ปั ญหาด้านสิ งแวดล้อมใน
ภูมิภาคเอเชียออสเตรเลีย
โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
. มีทกั ษะในการตัดสิ นใจ
เลือกปฏิบตั ิในการ
แก้ปัญหาสิ งแวดล้อมใน

. ผลทีจะเกิดปัญหาและ
วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ
ทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย
โอเลียเนีย มหาสมุทร
แปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย

ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนีย มหาสมุทร

. ความสําคัญของการ
รักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม
ของภูมิภาคเอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก
และมหาสมุทรอินเดีย
. มาตรการและความ
พยายามในการแก้ไข
ปั ญหาด้านสิ งแวดล้อมใน
ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย
โอเชียเนีย มหาสมุทร
แปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย
. การตัดสิ นใจเลือก
ปฏิบตั ิในการแก้ปัญหา
สิ งแวดล้อมในภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย
มหาสมุทรแปซิฟิก
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ตารางที (ต่อ)
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ช่วงชัน ม . ± 

ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
งและสาระการเรียนรู้รายปี 

มาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ ช่วงชัน

ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง

. มีทกั ษะใน
การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลด้าน
สิ งแวดล้อมอย่าง
กว้างขวางและนํา
ข้อมูลไปใช้
แก้ปัญหาอย่างมี
กระบวนการ









แปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย
. มีบทบาทในการจัดการ
. บทบาทในการจัดการ
และแก้ไขปัญหาด้าน
และแก้ไขปั ญหาด้าน
ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม
ทรัพยากรและ
ของภูมิภาคเอเชีย
สิ งแวดล้อมของท้องถิน
ออสเตรเลีย โอเชียเนียม
หาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
. มีทกั ษะในการศึกษา
. ข้อมูลด้าน
ค้นคว้าข้อมูลด้าน
สิ งแวดล้อมและนํา
ข้อมูลไปใช้แก้ปัญหา สิ งแวดล้อมของภูมิภาค
อย่างเป็ นกระบวนการ เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชีย
เนียมหาสมุทรแปซิฟิก
และมหาสมุทรอินเดีย
และนําข้อมูลไปใช้
แก้ปัญหาอย่างเป็ น
กระบวนการ

สาระการเรียนรู้ 

และมหาสมุทรอินเดีย
. บทบาทในการจัดการ
และแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม
ของภูมิภาคเอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนียม
หาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย
. ข้อมูลด้านสิ งแวดล้อม
ของภูมิภาคเอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนียม
หาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย และนํา
ข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาอย่าง
เป็ นกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา ส
สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชันมัธยมศึกษาปี ที เวลา ชัวโมง
ศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชีย ทีมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ศึ ก ษาความหมาย พิ กัด ทางภู มิ ศ าสตร์ การค่ า พิ กัด ทางภู มิ ศ าสตร์ การแปล
ความหมายเชิงภูมิศาสตร์ สภาพการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชีย
สิ งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมของเอเชี ย ศึ กษาวิเคราะห์ ภูมิปัญญาท้องถิ น เกี ยวกับการ
จัดการทรัพยากรท้องถิน ศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลทีเกียวกับการจัดการสิ งแวดล้อมในประเทศ
โดยกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสื บค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการปฏิ บ ัติ กระบวนการจัด การ กระบวนการแก้ปั ญ หา กระบวนการเปรี ย บเที ย บ
กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพือตระหนักถึงความสําคัญของลักษณะทางกายภาพทีมีผลต่อการดําเนิ นชีวิตของมนุษย์มี
สํานึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึงของธรรมชาติ มีเหตุผล มีนิสยั รักการทํางาน รักการค้นคว้า เห็นคุณค่าของ
แผนที ชนิ ด ต่ า ง ๆ เครื องมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ และเชื อมโยงไปสู่
ชี วิตประจําวัน มีวิจารณญาณในการใช้เครื องมือหาข้อมูล ในการแปลความหมายเชิ งภูมิศาสตร์
สํานึ กว่าตนเป็ นส่ วนหนึ งของสังคม เห็ นคุณค่าและสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศ และ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก สร้างสํานึ กในการอนุ รักษ์สิงแวดล้อม และเห็นความสําคัญของการรักษา
สิ งแวดล้อม มีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากร มีจิตมุ่งมันในการทําประโยชน์ให้ส่วนรวม ตระหนัก
ถึงผลทีจะเกิดจากปั ญหา และวิกฤตการณ์ต่อคุณภาพชี วิต รู ้มาตรการและความพยายามแก้ปัญหา
ด้านสิ งแวดล้อม มีจิตสํานึกในการนําข้อมูลไปแก้ปัญหาสิ งแวดล้อม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส

หน่ วยการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ มี 16 หน่ วย ดังนี

หน่วยที 1 เครื องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หน่วยที 3 ทีตัง ขนาด และลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย
หน่วยที 4 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย
หน่วยที 5 ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย
หน่วยที 6 ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
หน่วยที 7 ลักษณะทางด้านสังคมของทวีปเอเชีย
หน่วยที 8 ลักษณะทางด้านการเมืองการปกครองของทวีปเอเชีย
หน่วยที 9 สภาพทัวไปของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย
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หน่วยที 10 ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย
หน่วยที 11 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย
หน่วยที 12 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย
หน่วยที 13 ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย
หน่วยที 14 ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย
หน่วยที 15 ลักษณะทางด้านสังคมของทวีปออสเตรเลีย – โอเชียเนีย
หน่วยที 16 ลักษณะทางด้านการเมืองการปกครองของออสเตรเลีย – โอเชียเนีย
ผูว้ ิจยั นําหน่วยที 3 – 8 มาทําการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส

หน่ วยการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์
ชันมัธยมศึกษาปี ที
เวลา 12 ชัวโมง
ตารางที โครงสร้างหน่วยการเรี ยนรู ้สาระภูมิศาสตร์
เนือหารายวิชา

หน่ วยที 3 ทีตัง ขนาด และลักษณะภูมิประเทศ
- ทีตังและขนาด
- ลักษณะภูมิประเทศ
หน่ วยที 4 ลักษณะภูมิอากาศ
- ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ
- เขตภูมิอากาศของทวีปเอเชีย
หน่ วยที 5 ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรธรรมชาติ
 วิกฤติการณ์ดา้ นสิ งแวดล้อมของทวีปเอเชีย
หน่ วยที 6 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
- การเกษตรกรรมของทวีปเอเชีย
- การประมงของทวีปเอเชีย
- การทําป่ าไม้และการทําเหมืองแร่ ของทวีป
- การทําอุตสาหกรรม
- การพานิชยกรรม
- การคมนาคมขนส่ งและการสื อสาร

จํานวนคาบ

1
1
1
1
1
1

1

1
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ตารางที (ต่อ)
เนือหารายวิชา

หน่ วยที 7 ลักษณะทางด้ านสั งคม
ลักษณะด้านประชากรของทวีปเอเชีย
กลุ่มชาติพนั ธุ์ของทวีปเอเชีย
ลักษณะทางสังคม
ลักษณะวัฒนธรรมด้านศาสนา
ลักษณะวัฒนธรรมด้านภาษา
หน่ วยที 8 ลักษณะทางด้ านการเมืองการปกครอง
การเปลียนแปลงทางการเมืองของทวีปเอเชีย
รู ปแบบการเมืองการปกครองของทวีปเอเชีย

รวม

จํานวนคาบ

1
1
1
1
12

คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ความหมายของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมาจากคําภาษาอังกฤษว่า Computer Assisted Instruction เรี ยกย่อ ๆ
ว่า CAI เป็ นสื อการศึกษายุคใหม่ทีมีประสิ ทธิ ภาพและได้รับความนิ ยมแพร่ หลายมากในแวดวง
การศึกษาในปั จจุบนั ซึ งความหมายของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีนักการศึกษาทีมีความเชี ยวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี
ราชบัญฑิตยสถาน ( : ) บัญญัติคาํ ว่าคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้ในศัพท์คอมพิวเตอร์
ฉบับราชบัญญัติฑิตยสถาน โดยให้ความหมายว่า เป็ นการสอนทีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หมายถึง สื อการเรี ยนการสอนทางคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ ง ซึ ง
ออกแบบไว้เพือนําเสนอบทเรี ยนแทนผูส้ อน และผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ด้วยตนเองตามลําดับ
ขันตอนการเรี ย นรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบ โดยมี ก ารปฏิ สัม พัน ธ์ (Interaction)
ระหว่า งผูเ้ รี ย นกับ
คอมพิวเตอร์ พร้อมทังได้รับผลการป้ อนกับ (Feedback) อย่างสมําเสมอกับเนื อหาและกิจกรรมต่าง
ๆ ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถประเมินและตรวจสอบความเข้าใจได้
ตลอดเวลา (ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน )
ถนอมพร เลาจรัสแสง ( : ) ได้ให้ความหมายคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า หมายถึง สื อ
การเรี ยนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึงซึงใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนําเสนอ
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สื อประสมได้แก่ ข้อความ ภาพนิ ง กราฟิ ก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลือนไหว วีดิทศั น์และเสี ยง เพือ
ถ่ายทอดเนือหาบทเรี ยนหรื อองค์ความรู ้ในลักษณะทีใกล้เคียงกับการสอนจริ งในห้องเรี ยนมากทีสุ ด
วุฒิชยั ประสารสอย (2543:10) ได้ให้ความหมายคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า หมายถึง การ
จัดโปรแกรมเพือการเรี ยนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็ นสื อช่วยถ่ายโยงเนือหาความรู ้ไปสู่ผเู ้ รี ยน
พรเทพ เมืองแมน (2544:18) ได้ให้ความหมายของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ไว้ว่า หมายถึง
การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้เ ป็ นเครื องมื อในการเรี ยนการสอน ซึ งได้รับการออกแบบโดยอาศัย
ศักยภาพของคอมพิวเตอร์ในด้านการนําเสนอ ทีสามารถนําเสนอบทเรี ยนในลักษณะของสื อประสม
(Multimedia) คือ นําเสนอได้ทงข้
ั อความ กราฟิ ก ภาพนิ ง ภาพเคลือนไหว วีดิทศั น์และเสี ยง
นอกจากนี บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ย งั เป็ นบทเรี ย นที ผูเ้ รี ย นสามารถโต้ต อบหรื อ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์
(Interaction) กับบทเรี ยน พร้อมทังได้รับผลป้ อนกลับ (Feedback) อย่างทันทีทนั ใด รวมทังสามารถ
ประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลา บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ จึงเป็ นบทเรี ยนที
สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดี
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ ( :3-5) ได้ให้ความหมายของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ไว้วา่ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ (Computer Courseware) หมายถึง การนําเนือหาวิชาและลําดับวิธีการสอนมาเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ โดยให้เครื องคอมพิวเตอร์ กบั ผูเ้ รี ยนโต้ตอบกันโดยไม่ตอ้ งมีบุคคลทีสามเข้ามาร่ วม
หรื อหมายถึงการนําเอาเครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นสื อในการเรี ยนการสอน ทีช่ วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
เนื อหาวิชาต่าง ๆ บรรลุผลตามความมุ่งหมายของรายวิชานัน ๆ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสู งทําให้
เกิ ดการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับเครื องคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองต่ อข้อมูลทีผูเ้ รี ยน
ป้ อนเข้าไปได้ทนั ที ช่ วยเสริ มแรงแก่ผูเ้ รี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนสนุ กไปกับการเรี ยนด้วย อาจใช้ในการ
เรี ยนการสอน การทบทวน การทําแบบฝึ กหัด หรื อการวัดผล ผูเ้ รี ยนแต่ละคนก็ได้ ภายใต้การ
ควบคุมของคอมพิวเตอร์ ซึ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความก้าวหน้าตามอัตราของตนเอง เป็ นการสอนที
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
สรุ ปได้ว่าคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื องช่วยสอน ซึ ง
เป็ นการนําเสนอเนื อหาบทเรี ยนต่ าง ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยยึดหลักปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
คอมพิวเตอร์ รวมทังทําให้มีการเสริ มแรงและประเมินผลการเรี ยนการสอนทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้หรื อทบทวนเนือหาได้ดว้ ยตนเอง และผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เนือหาได้ตามวัตถุประสงค์
ประเภทของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีหลายรู ปแบบ ขึนอยูก่ บั ผูส้ อน และผูเ้ ขียนโปรแกรม จากการศึกษา
เกี ยวกับ ประเภทของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่วยสอน หลายท่ า น กิ ด านัน มะลิ ทอง (2540:228)
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ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541:11-12) และไชยยศ เรื อนสุ วรรณ (2545:16-19) สามารถสรุ ปเป็ น
ประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี
. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการสอนเนื อหา (Tutorial) คือ เป็ นโปรแกรมทีสร้างใน
ลักษณะบทเรี ยนกล่าวคือ จะมีบทนํา คําอธิ บาย ซึงประกอบด้วยตัวทฤษฎี กฎเกณฑ์ คําอธิ บายและ
แนวคิดทีจะสอนหลังจากทีนักเรี ยนได้ศึกษาแล้วจะมีคาํ ถาม เพือใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจ
ของนัก เรี ยนมี การแสดงผลย้อนกลับ ตลอดจนมี การเสริ มแรงสามารถให้นักเรี ยนย้อนกลับไป
บทเรี ยนเดิมหรื อข้ามบทเรี ยนทีนักเรี ยนรู ้แล้ว นอกจากนี ยังสามารถบันทึก การกระทําของนักเรี ยน
ว่าทําได้เพียงไรและอย่างไร เพือให้ครู ผูส้ อนมีขอ้ มูลในการเสริ มความรู ้ ให้กับนักเรี ยนบางคน
บทเรี ยนแบบการสอนเนื อหานี นับว่าเป็ นบทเรี ยนขันพืนฐาน ของการใช้สอนได้แทบทุกวิชา และ
เป็ นบทเรี ยนทีเหมาะสมในการเสนอเนื อหาข้อมูลทีเกียวข้องกับข้อเท็จจริ ง เพือการเรี ยนรู ้ทางด้าน
กฎเกณฑ์หรื อทางด้านการแก้ปัญหาต่าง ๆ
. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทแบบฝึ กหัด (Drill and Practice) คือเป็ นบทเรี ยนทีมุ่งเน้น
ให้ผใู ้ ช้ทาํ แบบฝึ กหัดจนสามารถเข้าใจเนื อหา ในบทเรี ยนนัน ๆ ได้ ในลักษณะของบทเรี ยนมักเป็ น
การให้โจทย์แล้วถามคําถาม ถ้าตอบผิดจะอธิ บายการตอบว่าผิดอย่างไร ให้ลองตอบดูใหม่ ถ้าตอบ
ถูกจะเสริ มแรงว่าทําถูกหรื อให้คาํ ชมเชยแล้วจึ งขึนคําถามใหม่ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภท
แบบฝึ กหัดเป็ นคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภททีได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา
ทังนี เนื องจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนทีเรี ยนอ่อน หรื อเรี ยนไม่ทนั คนอืน ๆ ได้มีโอกาสทํา
ความเข้าใจบทเรี ยน สําคัญ ๆ ได้โดยทีครู ผสู ้ อนไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในชันเรี ยนอธิบายเนือหาเดิมซําแล้ว
ซําอีก
. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการจําลองสถานการณ์ (Simulation) คือ บทเรี ยนทาง
คอมพิวเตอร์ ทีการนําเสนอบทเรี ยนในรู ปแบบของการจําลองแบบ โดยการจําลองสถานการณ์ที
เหมือนจริ งขึนและบังคับให้ผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจแก้ปัญหา (Problem-Solving) ในตัวบทเรี ยนจะมี
คําแนะนําเพือช่วยในการตัดสิ นใจของผูเ้ รี ยนและแสดงผลลัพธ์ในการตัดสิ นใจนัน ๆ ข้อดีของการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการจําลองสถานการณ์ คือ การลดค่าใช้จ่ายและการลดอันตราย
ผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งเสี ยงภัยอันเกิดขึนได้จากการเรี ยนรู ้ทีเกิดขึนในสถานการณ์จริ ง
4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม (Instructional Games) คือ บทเรี ยนทางคอมพิวเตอร์
ทีทําให้ผใู ้ ช้มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จนลืมไปว่ากําลังเรี ยนอยู่ มีลกั ษณะเป็ นการกําหนด
เหตุการณ์ และกฎเกณฑ์ให้ผเู ้ รี ยนเลือกเล่นและแข่งขัน การเล่นเกมจะเล่นคนเดียวหรื อหลายคนก็
ได้ เป็ นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
นีนิยมใช้กบั เด็กตังแต่ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนียัง
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สามารถนํามาใช้กบั ระดับอุดมศึกษา เพือเป็ นการปูทางให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกทีดีกบั การเรี ยนทาง
คอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย
. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ (Testing) คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการสร้างแบบทดสอบ การจัดการทดสอบ การตรวจให้คะแนน การคํานวณผลสอบ แล้วมีการ
ประเมินผลให้ทราบ ข้อดี ของการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบคือ การทีผูเ้ รี ยน
ได้รับ ผลป้ อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ซึงเป็ นข้อจํากัดของการทดสอบทีใช้กนั อยูท่ วั
ๆ ไป นอกจากนีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคํานวณผลสอบก็ยงั มีความแม่นยําและรวดเร็ ว
อีกด้วย
. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการสาธิ ต (Demonstration) คือ เป็ นการสาธิ ตโดยใช้
คอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะคล้ายกับการสาธิ ตของครู แสดงเรื องราว ปรากฏการณ์ ขนตอนที
ั
ไม่ ตอ้ ง
ปฏิบตั ิจริ ง หรื อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิทดลองจากเครื องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับการทดลองจริ งใน
ห้องปฏิบตั ิการ แต่การสาธิ ตโดยใช้คอมพิวเตอร์ น่าสนใจกว่าเพราะคอมพิวเตอร์ ให้ทงเส้
ั นกราฟที
สวยงามตลอดทังสี และเสี ย งด้ว ย ครู ส ามารถนํา คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้เ พื อสาธิ ต เกี ยวกับ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ และวิชาคณิ ตศาสตร์ได้หลายแขนง
. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทสนทนา (Dialogue) คือ เป็ นการเลียนแบบการสอนใน
ห้องเรี ยน กล่าวคือ พยายามให้เป็ นการพูดคุยระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน เพียงแต่ว่าแทนทีจะใช้เสี ยง
ก็เป็ นตัวอักษรบนจอภาพแล้วมีการสอนด้วยการตังปั ญหาถาม ลักษณะในการใช้แบบสอบถามก็
เป็ นการแก้ปัญหาอย่างหนึง
. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทการไต่ถาม (Inquiry) คือ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถ
ใช้ในการค้นหาข้อเท็จจริ ง ความคิดรวบยอด หรื อข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะ
มีแหล่งเก็บข้อมูลทีเป็ นระโยชน์ซึงสามารถแสดงได้ทนั ที เมือผูเ้ รี ยนนี ต้องการด้วยระบบง่าย ๆ ที
ผูเ้ รี ยนสามารถทําได้เพียงแต่กดหมายเลขของผูเ้ รี ยนนี จะทําให้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแสดงข้อมูล
ช่วยตอบคําถามของผูเ้ รี ยนตามต้องการ
. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทค้นพบ (Discovery) คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ผูส้ อนเพียงแต่นาํ โปรแกรมการเรี ยนมาให้นกั ศึกษา แล้วนักเรี ยนจะเป็ นผูส้ งให้
ั คอมพิวเตอร์ทาํ งาน
ด้วยตนเอง ไม่มีคาํ ตอบทีแน่นอนไว้ล่วงหน้า เช่น การสอนภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้กบั นักเรี ยน
แล้วให้นกั เรี ยนเลือกใช้คาํ สังทีเรี ยนผ่านไปแล้วมาสังให้คอมพิวเตอร์ทาํ งานตามความต้องการ
. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทรวมวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Combination) คือ
คอมพิวเตอร์สามารถสร้างวิธีการสอนหลายแบบรวมกันได้ตามธรรมชาติของการเรี ยนการสอน ซึง
มีความต้องการวิธีการสอนหลาย ๆ แบบ ความต้องการนี จะมาจากการกําหนดวัตถุประสงค์ในการ
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เรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนหรื อองค์ประกอบและภารกิจต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหนึ ง ๆ
อาจจะมี ทงลั
ั กษณะทีเป็ นการสอน เกมเพือการสอน การไต่ถามให้ขอ้ มูล รวมทังประสบการณ์
ทางการแก้ปัญหา
จะเห็ นได้ว่าคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีหลายแบบ แต่ละแบบเน้นการใช้งานต่างกัน ในการ
สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จะเลือกสร้างแบบใดนันขึนอยูก่ บั จุดประสงค์ของการสร้างว่า
ต้องการจะเน้นให้เป็ นบทเรี ยนประเภทใด ซึงต้องดูความเหมาะสมในด้านเนื อหากิจกรรมการเรี ยน
การสอน วัยของนักเรี ยน และองค์ประกอบในด้านอืน ๆ
รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลกั ษณะ รู ปแบบใหญ่ ๆ คือ
. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเส้นทางเดียว (Linear Program)
2. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาขา (Branching Program)
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเส้ นทางเดียว (Linear Program)
การสร้ างบทเรี ย นลัก ษณะนี เป็ นการสร้ างกรอบที มี ลาํ ดับการตอบสนองอย่า ง
ต่อเนืองเป็ นเทคนิควิธีการทีสร้างและใช้จ่ายได้ง่าย ประกอบด้วยกรอบเนือหาหรื อกรอบคําถามเรี ยง
ต่อไปในทิศทางเดียวกัน
ลักษณะบทเรี ยนดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็ นทีนิ ยมเพราะ จัดเรี ยงเนื อหาตามตัวผูเ้ รี ยน
ได้รับหรื อต้องเรี ยนเนื อหาเหมื อนกันหมดไม่เอื อต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล หากบทเรี ยน
ตอบสนองต่อผูเ้ รี ยน โดยแยกย่อยเป็ นขันตอนทีค่อนข้างละเอียด จะทําให้น่าเบือสําหรับผูเ้ รี ยนได้
เร็ ว จึ งไม่ เหมาะกับผูเ้ รี ยนที มี ความสามารถแตกต่ างกัน ซึ งต้องเรี ยกผ่านทุกรอบมาที ละกรอบ
เหมือนทุกคน










แผนภูมิที ผังบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเส้นทางเดียว
. บทเรียนแบบสาขา (Branching Programming)
บทเรี ยนทีได้ออกแบบให้เนือหาแยกออกไป ไม่เรี ยงเป็ นเส้นตรง ดังนัน ผูเ้ รี ยนแต่ละคน
จะไม่ ได้เรี ยนเนื อหาตามลําดับที เหมื อนกันอย่างเช่ นบทเรี ยนแบบเส้นตรง โดยผูเ้ รี ยนจะเลื อก
ทางเดิ นตามระดับความรู ้ และความเข้าใจของตนเอง ผูเ้ รี ยนบางคนอาจข้ามกรอบบางกรอบใน
ขณะทีบางคนอาจต้องศึกษาเพิมเติม หรื อย้ายกลับไปศึกษาเนื อหาทีผ่านมา การออกแบบเนื อหา
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บทเรี ยนโดยแยกเป็ นสาขานัน อาจทําได้หลายลักษณะด้วยกัน ขึ นอยู่กบั ผูอ้ อกแบบบทเรี ยนว่า
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้มีทางเลือกอย่างไรบ้าง
1

2a
2b

3

4a
4a

5

แผนภูมิที 3 ผังบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาขา
ในงานวิ จ ัย นี ผูว้ ิ จ ัย เลื อ กสร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเรื องทวี ป เอเชี ย สํา หรั บ
นักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2
และเลือกรู ปแบบการสร้ างบทเรี ยนแบบสาขา (Branching
Programming) เพราะผูเ้ รี ยนจะเลือกทางเดินตามระดับความรู ้ และความเข้าใจของตนเอง ผูเ้ รี ยน
บางคนอาจข้ามกรอบบางกรอบในขณะที บางคนอาจต้องศึ กษาเพิมเติ ม หรื อย้ายกลับไปศึ กษา
เนือหาทีผ่านมา
ประโยชน์ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
กิดานันท์ มลิทอง ( 2540 : 240 – 241 ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ไว้ดงั นี
1. สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้
2. ดึงดูดความสนใจ โดยใช้เทคนิคการนําเสนอด้วยกราฟิ ก ภาพเคลือนไหว แสง
สี เสี ยง สวยงามและเหมือนจริ ง
3. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และสามารถเข้าใจเนือหาได้เร็ ว ด้วยวิธีทีง่ายๆ
4. ผูเ้ รี ยนมีการโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กบั คอมพิวเตอร์ และบทเรี ยนฯ มีโอกาสเลือก
ตัดสิ นใจ และได้รับการเสริ มแรงจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที
5. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู ้สูง เพราะมีโอกาสปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ตนเอง ซึงจะเรี ยนรู ้ได้จากขันตอนทีง่ายไปหายากตามลําดับ
6. ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรี ยน
มีความยืดหยุน่ สามารถเรี ยนซําได้ตามทีต้องการ
7. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อคนเอง ต้องควบคุมการเรี ยนด้วยตนเอง
มีการแก้ปัญหา และฝึ กคิดอย่างมีเหตุผล
8. สร้างความพึงพอใจแก่ผเู ้ รี ยน เกิดทัศนคติทีดีต่อการเรี ยน
9. ให้ครู มีเวลามากขึนทีจะช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเสริ มความรู ้ หรื อช่วยผูเ้ รี ยนคน
อืนทีเรี ยนก่อน
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10. ประหยัดเวลา และงบประมาณในการจัดการเรี ยนการสอน โดยลดความ
จําเป็ นทีจะต้องใช้ครู ทีมีประสบการณ์สูง หรื อเครื องมือราคาแพง เครื องมืออันตราย
11. ลดช่องว่างการเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนในเมือง และชนบท เพราะสามารถส่ ง
บทเรี ยนฯ ไปยังโรงเรี ยนชนบทให้เรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
และเชื อว่าน่ าจะช่วยให้ได้บทเรี ยนทีมี
ประสิ ทธิภาพสามารถส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
บุญชุม ศรี สะอาด (2541:123-124) ได้กล่าวถึงประโยชน์จากการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ดังนี
. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างอิสระ ก้าวหน้าไปตามอัตราการเรี ยนรู ้ของตนผูเ้ รี ยนมี
อัตราการเรี ยนรู ้เร็ วก็ไม่ตอ้ งรอคนอืนด้วยความเบือหน่าย รําคาญ ส่ วนผูเ้ รี ยนทีมีอตั ราการเรี ยนรู ้ชา้
ไม่ประสบกับปั ญหาตามบทเรี ยนไม่ทนั ไม่ตอ้ งวิตกต่อความรู ้สึกของคนอืน ๆ จึงมีความสบายใจ
ในการเรี ยน
. ผูเ้ รี ย นสามารถเลื อ กเวลาเรี ย นตามที ตนเองต้อ งการ ไม่ จ ํา เป็ นที จะต้อ ง
กําหนดเวลาตายตัว
บุญเกือ ควรหาเวช (2542:48) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิมเติมว่า
. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้ผูเ้ รี ยนมี โอกาสเรี ยนรู ้ ซาแล้
ํ วซําอี กกี ครั งก็ได้ตาม
ความต้องการ
. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เป็ นขันตอนทีละน้อย จากง่ายไปหา
ยากจึงทําให้เกิดความแม่นยําในวิชาทีเรี ยน
. คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนช่ ว ยฝึ กให้ ผูเ้ รี ย นคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลเพราะต้อ งคอย
แก้ปัญหาอยูต่ ลอดเวลา
. ในบทเรี ยนทีสร้างขึนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกบทเรี ยนทีมี
ความเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับระดับความสามารถของตน คอมพิวเตอร์จะจดจํา
คําตอบของผูเ้ รี ยนให้คะแนนคําตอบ แล้วจัดให้ได้เรี ยนบทเรี ยนทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนคนนัน
. ผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ทันทีเป็ นการยําความเข้าใจ และการ
เรี ยนรู ้
. สามารถดึงดูดความสนใจได้หลาย ๆ เทคนิ คอย่างมีประสิ ทธิ ภาพไม่ว่าจะใช้
เทคนิคเดียวหรื อหลายเทคนิ คร่ วมกัน เช่น การแสดงด้วยเส้นกราฟ (Graphics) ดนตรี การใช้สี การ
ใช้ภาพเคลือนไหว การใช้เสี ยง และการพูดโต้ตอบกับผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
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. สามารถกระทํา กิ จ กรรมที ซับ ซ้อ น จํา ลองสถานการณ์ ทํา ให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึ ก
ทดลองกับข้อมูลหลายชนิด หลายแบบ แก้ปัญหาทีซับซ้อนได้ คํานวณได้อย่างแม่นยําจึงช่วยให้เกิด
การเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก
. เหมาะสําหรับการสอนทักษะทีเป็ นงานเสี ยงอันตรายในระยะต้น ๆ ของการฝึ ก
ทักษะนัน เช่น การควบคุมการจราจร การขับเครื องบิน เป็ นต้น
. เหมาะทีสุ ดสําหรับการเรี ยนรู ้ทีต้องการสิ งแวดล้อมทีไม่มีชีวิตจริ ง เช่น สภาวะ
ไร้นาหนั
ํ ก ความเฉื อย เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึงสามารถใช้การจําลองสถานการณ์
. คอมพิวเตอร์ เ สนอบทเรี ยนโดยปราศจากอารมณ์ ไม่มีความเหน็ดเหนื อยไม่
แสดงอาการเบือหน่าย
พรเทพ เมืองแมน (2544:21) ได้กล่าวถึงคุณค่าของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ทีมีต่อการเรี ยน
การสอน ดังนี
. ช่วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ อันจะทําให้ผเู ้ รี ยนมี
ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน (Active Learner) ช่วยให้การเรี ยนการสอนมีบรรยากาศทีดี
. ผู ้เ รี ยนสามารถเรี ยนได้ต ามอัต ราความสามารถของตนเองอัน เป็ นการ
สนองตอบผูเ้ รี ยนแต่ละคน ซึงมีความแตกต่างกันได้เป็ นอย่างดี
. ความแปลกใหม่ของคอมพิวเตอร์ จะช่ วยเพิมความสนใจและความตังใจของ
ผูเ้ รี ยนให้มีมากขึน
. ความสามารถในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ทําให้การออกแบบบทเรี ยนให้
สนองตอบผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้ และสามารถประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
. สามารถให้การเสริ มแรงได้อย่างรวดเร็ ว และมีระบบโดยการให้ผลย้อนกลับ
ทันที ในรู ปของคําอธิบาย สี สนั ภาพและเสี ยง ซึงช่วยให้การเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิภาพสูงขึน
. ช่วยเพิมประสิ ทธิภาพในการเรี ยนการสอน โดยช่วยให้การสอนมีคุณภาพสูง
และคงตัว(Consistency)
. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิงในการ
ปรับปรุ งเนือหาบทเรี ยน สามารถกระทําได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
. ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ได้ โดยไม่มีขอ้ จํากัดด้านเวลา
สถานที
. ช่ ว ยขยายขี ด ความสามารถของผูส้ อนในการดู แ ลผูเ้ รี ย นได้อ ย่ า งใกล้ชิ ด
เนืองจากสามารถบรรจุขอ้ มูลได้ง่าย และสะดวกในการนําออกไปใช้
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จากการศึกษาประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจากหลาย ๆ ท่าน สรุ ปได้ว่า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ดงั นี
. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ งแปลกใหม่สามารถกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจได้ดี เนื องจากคอมพิวเตอร์ สามารถทําข้อความ เสี ยง สี รู ปภาพ หรื อกราฟิ ก
ตลอดจนเกมประกอบการเรี ยนซึงเมือผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนในเรื องใด บทใดก็สามารถเรี ยกมาใช้ได้
. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ส่งเสริ มการสอนรายบุคคลหรื อการเรี ยนรู ้ แบบเอกกัต
บุคคล เพราะผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดีและเร็ วกว่าการเรี ยนการสอนปกติ โดยทีผูเ้ รี ยนจะได้รับการ
สอนไปตามลําดับขันและเรี ยนไปตามขีดความสามารถของตนเองได้ ซึ งผูเ้ รี ยนทีเรี ยนช้าก็สามารถ
บรรลุผลได้ในเวลาทีต่าง ๆ กัน
. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับทันทีและให้การเสริ มแรงแก่
ผูเ้ รี ยนได้รวดเร็ วระหว่างทีเรี ยน เมือผูเ้ รี ยนทําผิดพลาดก็สามารถแก้ไขทันที
. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้เรี ยนซําแล้วซําอีกกีครังก็ได้ตามความ
ต้องการและยังสนุกสนานกับการใช้เครื องคอมพิวเตอร์ เช่น การสร้างโปรแกรมแบบง่าย ๆ เล่นเกม
ฝึ กสมอง เป็ นต้น
. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ ทาํ ให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความพอใจและผูเ้ รี ยนสามารถควบคุมวิธีการเรี ยนของตนเองได้ และยังใช้ความถนัดของตนเอง
มากทีสุ ด ถ้าสนใจมากก็ใช้เวลามาก สนใจน้อยก็ใช้เวลาน้อย
. บทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยแก้ปั ญ หาที ซับซ้อ น สิ งที เสี ยงอัน ตรายและสิ งที
ต้องการสิ งแวดล้อมทีไม่มีชีวิตจริ ง เช่น การควบคุมเครื องบิน การแก้ปัญหาจราจรสภาวะไร้นาหนั
ํ ก
ความเฉือย เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึงสามารถใช้การจําลองสถานการณ์ได้
. บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ส ามารถเก็ บ ข้อ มู ล การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและสามารถนําออกมาใช้ได้ทนั ทีเมือต้องการ
ทฤษฎีการเรียนรู้ ของมนุษย์ ทีเกียวเนืองกับการออกแบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
การออกแบบโครงสร้างหรื อลําดับของการนําเสนอเนื อหาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอนบทหนึ ง ๆ นันจําเป็ นอย่างยิงทีผูส้ ร้ างจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการออกแบบซึ ง
เป็ นไปตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์ทีเกี ยวข้องกับการออกแบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ได้แก่
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง :51-56)
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) เป็ นทฤษฎีซึงเชือว่า จิตวิทยาเป็ นเสมือนการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย์ (Scientific Study of Human Behavior) และการเรี ยนรู ้ของ
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มนุ ษ ย์เ ป็ นสิ งที สามารถสั ง เกตได้จ ากพฤติ ก รรมภายนอก นอกจากนี ยัง มี แ นวคิ ด เกี ยวกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ งเร้าและการ ตอบสนอง (Stimuli and Response) ซึงเชือว่าการตอบสนอง
กับสิ งเร้าของมนุ ษย์เป็ นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทํา (Operant Conditioning) ซึ งมีการ
เสริ มแรง (Reinforcement) เป็ นตัวการโดยทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยมนี จะไม่พูดถึงความนึ กคิดภายใน
ของมนุษย์ ความทรงจํา ภาพ ความรู ้สึก โดยถือว่าคําเหล่านี เป็ นคําต้องห้าม (Taboo) ในลักษณะที
การเรี ยนเป็ นชุ ด ของพฤติ ก รรมซึ งจะต้อ งเกิ ด ขึ นตามลํา ดับ ที แน่ ชัด การที ผู ้เ รี ยนจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้นนจะต้
ั
องมีการเรี ยนตามขันตอน เป็ นวัตถุประสงค์ ๆ ไป ผลทีได้จากการเรี ยนขัน
แรกนีจะเป็ นพืนฐานของการเรี ยนในขันต่อ ๆ ไปในทีสุ ด
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี พฤติกรรมนิ ยมนี จะมีโครงสร้าง
ของบทเรี ยนในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื อหาในลําดับที
เหมือนกันและตายตัว ซึ งเป็ นลําดับทีผูส้ อนได้พิจารณาแล้วว่าเป็ นลําดับการสอนทีดีและผูเ้ รี ยนจะ
สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด นอกนันจะมีการตังคําถาม ๆ ผูเ้ รี ยนอย่าสมําเสมอ
โดยหากผูเ้ รี ยนตอบถูกก็จะได้รับการตอบสนองในรู ปผลป้ อนกลับทางบวกหรื อรางวัล (Reward)
ในทางตรงข้ามกากผูเ้ รี ยนตอบผิดก็จะได้รับการตอบสนองในรู ปของผลป้ อนกลับในทางลบและ
คําอธิบายหรื อการลงโทษ (Punishment) ซึงผลป้ อนกลับนีถือเป็ นการเสริ มแรงเพือให้เกิดพฤติกรรม
ทีต้องการ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี พฤติ กรรมนิ ยมจะบังคับให้
ผูเ้ รี ยนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีได้กาํ หนดไว้ตามวัตถุประสงเสี ยก่อน จึงสามารถผ่านไปศึกษา
ต่อยังเนือหาของวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หากไม่ผา่ นตามเกณฑ์ทีได้กาํ หนดไว้ ผูเ้ รี ยนจะต้องกลับไป
ศึกษาในเนือหาเดิมอีกครังจนกว่าจะผ่านการประเมิน
. ทฤษฎีปัญญานิยม
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดขึนจากแนวคิดของชอมสกี (Chomsky) ทีไม่เห็นด้วย
กับสกินเนอร์ (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยม ในการมองพฤติกรรมมนุ ษย์ไว้ว่าเสมือน
เป็ นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอมสกี เชื อว่า พฤติ กรรมมนุ ษย์นันเป็ นเรื องของภายในจิ ตใจ
มนุษย์ไม่ใช่ผา้ ขาวทีเมือใส่ สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็ นสี นนั มนุษย์มีความนึ กคิดมีอารมณ์ จิตใจและ
ความรู ้สึกภายในทีแตกต่างกันออกไป ดังนันการออกแบบการเรี ยนการสอนก็ควรคํานึ งถึงความ
แตกต่างภายในของมนุษย์ดว้ ย
ทฤษฎี ปัญญานิ ยมนี ส่ งผลต่อการเรี ยนการสอนทีสําคัญในยุคนัน กล่าวคือ ทฤษฎี ปัญญา
นิยมทําให้เกิดแนวคิดเกียวกับการออกแบบให้ลกั ษณะสาขา (Branching) ของคราวเตอร์ (Crowder)
ซึ งการออกแบบบทเรี ยนในลักษณะสาขา หากเมือเปรี ยบเทียบกับบทเรี ยนทีออกแบบตามแนวคิด
ของพฤติ ก รรมนิ ย มแล้ว จะทํา ให้ ผูเ้ รี ย นมี อิ ส ระมากขึ นในการควบคุ ม การเรี ย นของตัว เอง
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โดยเฉพาะอย่างยิงการมีอิสระมากขึนในการเลือกลําดับของการนําเสนอเนื อหาบทเรี ยนทีเหมาะสม
กับตน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิ ยมนี ก็จะมีโครงสร้างของ
บทเรี ยนในลักษณะสาขาเช่นกัน โดยผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับการเสนอเนือหาในลําดับทีไม่เหมือนกัน
โดยเนื อหาทีจะได้รับการนําเสนอต่อไปนันจะขึนอยู่กบั ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีปัญญานิ ยม (West amd Others :
1991) ได้แก่
. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งเน้นในเรื องของพฤติกรรมหรื อการกระทําภายนอกซึง
สามารถสังเกตได้ ในขณะทีทฤษฎีปัญญานิยมมุ่งเน้นถึงสิ งทีอยูภ่ ายในจิตใจมนุษย์
2. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งชีความสําคัญขององค์ประกอบย่อย ๆ แต่ละส่ วนจาก
ส่ วนหนึ งไปยังอีกส่ วนหนึ งและจากส่ วนประกอบต่าง ๆ ไปสู่ ภาพรวมหรื อวัตถุประสงค์รวมใน
ที สุ ด ในทางกลับ กัน นัน ทฤษฎี ปั ญ ญานิ ย มพยายามชี ใ นภาพรวมเป็ นหลัก จากภาพรวมหรื อ
วัตถุประสงค์รวมไปสู่ ส่วนประกอบและตามด้วยการมองจากส่ วนประกอบต่าง ๆ ไปสู่ ภาพรวม
หรื อวัตถุประสงค์รวมอีกครังหนึง
. ทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยมมุ่งเน้นสิ งทีเป็ นรู ปธรรมซึงสามารถจับต้องได้ ในขณะที
ทฤษฎีปัญญานิยมมุ่งเน้นในสิ งทีเป็ นนามธรรมซึงไม่สามารถจับต้องได้
. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีความเชือเกียวกับเรื องของความรู ้ของมนุษย์ในลักษณะ
ของสิ งทีมีอยู่แล้วและรอให้มนุ ษย์คน้ พบและเรี ยกกลับมาใช้ใหม่ ในขณะทีทฤษฎี ปัญญานิ ยมมี
ความเชือเกียวกับเรื องของความรู ้ในลักษณะของสิ งทีมนุษย์จาํ เป็ นต้องสร้างให้เกิดขึนหากต้องนํา
ความรู ้กลับมาใช้อีกก็จาํ เป็ นจะต้องการสร้างขึนมาใหม่
. ทฤษฎี พฤติกรรมนิ ยมเปรี ยบเทียบจิ ตใจมนุ ษย์เป็ นเสมือนโรงงานประกอบ
ชินส่ วนต่าง ๆ ซึงหมายถึงความเชือทีว่าสิ งทีอยูภ่ ายในจิตใจมนุษย์นนเกิ
ั ดจากการประกอบขึนของ
มนุ ษย์นันเองไม่มีความสลับซับซ้อน ชิ นส่ วนในการประกอบเป็ นอย่างไรผลผลิ ตทีได้ก็จะเป็ น
เช่นนัน ในขณะทีทฤษฎีปัญญานิยมเปรี ยบเทียบจิตใจเป็ นเสมือนคอมพิวเตอร์ซึงหมายถึงความเชือ
ทีว่าสิ งทีอยูภ่ ายในจิตใจมนุษย์นนเกิ
ั ดจากการประมวลผลภายในซึงมีการทํางานทีสลับซับซ้อนและ
ยากแก่การทําความเข้าใจ
. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งเน้นในผลลัพธ์ ในขณะทีทฤษฎีปัญญานิ ยมมุ่งเน้นใน
กระบวนการ
. ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้ (Schema Theory)
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ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema Theory) เป็ นแนวคิดทีเชื อว่าโครงสร้างภายในของ
ความรู ้ ทีมนุ ษย์มีอยู่นันจะมี ลกั ษณะเป็ นโหมดหรื อกลุ่มที มีการเชื อมโยงกันอยู่ ในการที มนุ ษย์
เรี ยนรู ้อะไรใหม่ ๆ นัน มนุ ษย์จะนําความรู ้ใหม่ ๆ ทีเพิงได้รับนันไปเชือมโยงกับกลุ่มความรู ้ทีมีอยู่
เดิม (Pre-Existingknowledge) รู เมลฮาร์ ทและออโทนี (Rumelhart and Orto) ได้ให้นิยาม
ความหมายของคํา โครงสร้างความรู ้ ไว้ว่าเป็ นโครงสร้างข้อมูล (Perception) การรับรู ้ขอ้ มูลนันจะ
ไม่สามารถเกิดขึนได้หาขาดโครงสร้างความรู ้ (Schema) ทังนี ก็เพราะการรับรู ้ขอ้ มูลนันเป็ นการ
สร้างความหมายโยการถ่ายโอนความรู ้ใหม่เข้ากับความรู ้เดิม ภายในกรอบความรู ้เดิมทีมีอยูแ่ ละจาก
การกระตุน้ โดยเหตุการณ์หนึง ๆ ทีช่วยให้เกิดการเชือมโยงความรู ้นนั ๆ เข้าด้วยกัน การรับรู ้เป็ นสิ ง
สําคัญที ทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เนื องจากไม่การเรี ยนรู ้ ใดเกิ ดขึนได้โดยปราศจากการั บรู ้ นอกจาก
โครงสร้างความรู ้จะช่วยในการรับรู ้และการเรี ยนรู ้แล้วนัน โครงสร้างความรู ้ยงั ช่วยในการระลึก
(Recall) ถึงสิ งต่าง ๆ ทีเราเคยเรี ยนรู ้มา
. ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexiblity Theory)
ทฤษฎีความยืดหยุน่ ทางปั ญญา (Cognitive Flexiblity Theory) เป็ นแนวคิดทีเชือว่าความรู ้
แต่ละองค์ความรู ้นนมี
ั โครงสร้างทีแน่ชดั และสลับซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกันไป โดยองค์ความรู ้
บางประเภทสาขาวิชา เช่น คณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ กายภาพนัน ถือว่าเป็ นองค์ความรู ้ประเภท
ทีมีโครงสร้างตายตัว ไม่สลับซับซ้อน (Well-Structured Knowledge Domains) เพราะตรรกะและ
ความเป็ นเหตุ เ ป็ นผลที แน่ นอนของธรรมชาติ ขององค์ค วามรู ้ ในขณะเดี ย วกัน องค์ค วามรู ้ บาง
ประเภทสาขาวิ ช า เช่ น จิ ต วิ ท ยาถื อ ว่ า เป็ นองค์ค วามรู ้ ป ระเภทที ไม่ มี โ ครงสร้ า งตายตัว และ
สลับซับซ้อน (III Structrred Knowledge Domains) เพราะความไม่เป็ นเหตุเป็ นผลของธรรมชาติ
ขององค์ความรู ้ อย่างไรก็ตาม การแบ่งลักษณะโครงสร้างขององค์ความรู ้ตามประเภทสาขาวิชาไม่
สามารถหมายรวมไปทังองค์ความรู ้ในวิชาหนึ ง ๆ ได้ทงหมด
ั
บางส่ วนขององค์ความรู ้บางประเภท
สาขาวิชาทีมีโครงสร้ างตายตัวก็สามารถทีจะเป็ นองค์ความรู ้ ประเภทที ไม่มีโครงสร้างตายตัวได้
เช่ นกัน แนวคิดในเรื องความยืดหยุ่นทางปั ญญานี ส่ งผลให้เกิดความคิดในการออกแบบบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือตอบสนองต่อโครงสร้างขององค์ความรู ้ทีแตกต่างกันซึงได้แก่ แนวคิดใน
เรื องการออกแบบบทเรี ยนแบบสื อหลายมิติ (Hypermedia) นันเอง
แม้ว่าทฤษฎีโครงสร้างความรู ้และความยืดหยุ่นทางปั ญญาทีกล่าวถึงนี จะมีความแตกต่าง
กัน ทางแนวคิ ด อยู่มาก แต่ ท ฤษฎี ทงสองต่
ั
า งก็ส่ง ผลต่ อ การออกแบบคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอนใน
ปั จจุ บนั ในลักษณะทีใกล้เคี ยงกัน กล่าวคือ ทฤษฎี ทงสองต่
ั
างสนับสนุ นแนวคิดเกี ยวกับการจัด
ระเบียบโครงสร้างการนําเสนอเนือหาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะสื อหลายมิติเพราะมีงานวิจยั
หลายชินทีสนับสนุ นว่า การจัดระเบียบโครงสร้างการนําเสนอเนื อหาบทเรี ยนในลักษณะสื อหลาย
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มิติจะตอบสนองต่อวิธีการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ ในความพยายามทีจะเชือมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้ทีมี
อยูเ่ ดิมได้เป็ นอย่างดี ซึ งตรงกับแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ นอกจากนี การนําเสนอเนื อหา
บทเรี ยนในลักษณะสื อหลายมิติยงั สามารถทีจะตอบสนองความแตกต่างของโครงสร้างขององค์
ความรู ้ทีไม่ชดั เจนหรื อมีความสลับซับซ้อนซึงเป็ นแนวคิดของทฤษฎีความยืดหยุน่ ทางปั ญญาได้อีก
ด้วยโดยการจัดระเบียบโครงสร้างการนําเสนอเนื อหาบทเรี ยนในลักษณะสื อหลายมิติจะอนุญาตให้
ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถทีจะมีอิสระในการควบคุมการเรี ยนของตน (Learner Control) ตาม
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และพืนฐานความรู ้ของตนได้อย่างเต็มทีคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีทงสองนี
ั
ก็จะมีโครงสร้างของบทเรี ยนแบบสื อหลายมิติ ใน
ลัก ษณะโยงใย (เหมื อ นใยแมงมุ ม ) โดยผูเ้ รี ย นทุ ก คนจะได้รั บ การเสนอเนื อหาในลํา ดับ ที ไม่
เหมือนกันและไม่ตายตัวโดยเนื อหาทีจะได้รับการนําเสนอจะขึนอยู่กบั ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ความแตกต่างทีสําคัญระหว่างการออกแบบตามแนวคิดของ
ทฤษฎี ทงสองนี
ั
กับการออกแบบตามแนวคิ ดของทฤษฎี ปัญญานิ ยมคือ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที
ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีทงสองนี
ั
จะให้อิสระผูเ้ รี ยนในการควบคุมการเรี ยนของตนมากกว่า
เนื องจากการออกแบบทีสนับสนุ นโครงสร้างความสัมพันธ์ของเนื อหาทีลึกซึ งและสลับซับซ้อน
(Crisscrossing Relationship) มากกว่านันเอง
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกียวกับการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ของไชยยศ เรื องสุ วรรณ (
:
31 – ) บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ และคณะ (
: 46 – 55) และพรเทพ เมืองแมน (
: 38-45) เพือ
สนับสนุ นกระบวนการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และได้ผลการเรี ยนรู ้ทีต้องการ
สรุ ปได้ดงั นี
1. เร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนเริ มเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มีความ
จําเป็ นอย่างยิงทีผูเ้ รี ยนควรจะได้รับแรงกระตุน้ และแรงจูงใจทีอย่างจะเรี ยน ดังนัน บทเรี ยนควรจะ
เริ มด้วยลักษณะของการใช้ภาพแสง สี เสี ยงหรื อการประกอบกันหลาย ๆ อย่าง โดยสิ งทีผลิตขึนมา
นันเกียวข้องกับเนื อหา และน่าสนใจ ซึงจะมีผลต่อความสนใจจากผูเ้ รี ยน และเป็ นการเตรี ยมผูเ้ รี ยน
ให้พร้อมทีจะศึกษาเนื อหาต่อไปตามลักษณะของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การเตรี ยมตัวและกระตุน้
ผูเ้ รี ยนในขันแรกนี ก็คือการผลิตชื อเรื องควรออกแบบเพือให้สายตาของผูเ้ รี ยนอยู่ทีจอภาพ ไม่ใช่
พะวงอยูท่ ี แป้ นพิมพ์ แต่หากว่าชื อเรื องดังกล่าวต้องการตอบสนองจากผูเ้ รี ยนโดยผ่านแป้ นพิมพ์ก็
ควรจะเป็ นการตอบสนองทีง่าย ๆ เช่น การกด Space Bar หรื อด้วยการกดคีย ์ (Key) ตัวใดตัวหนึ ง
เป็ นต้น
2. บอกจุดประสงค์ (Define Objectives) การบอกจุดประสงค์ของการเรี ยนใน
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บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ นนั นอกจากผูเ้ รี ยนจะได้รู้ล่วงหน้าถึงประเด็นสําคัญของเนื อหาแล้วยังเป็ น
การบอกผูเ้ รี ยนถึงเค้าโครงเนื อหาอีกด้วย การทีผูเ้ รี ยนทราบถึงโครงร่ างของเนื อหาอย่างกว้าง ๆ นี
เองจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดหรื อส่ วนย่อยของเนื อหาให้สอดคล้อง
และสัมพันธ์กบั เนือหาในส่ วนใหญ่ได้ ซึงจะมีผลทําให้การเรี ยนรู ้มีประลิทธิภาพขึนและนอกจากจะ
มี ผ ลดัง กล่ า วแล้ว การวิ จ ัย ยัง พบว่า ผูเ้ รี ย นที ทราบวัต ถุ ป ระสงค์ข องการเรี ย นก่ อ นบทเรี ย น จะ
สามารถจําและเข้าใจเนือหาได้ดีกว่าอีกด้วย
การบอกจุดประสงค์นนทํ
ั าได้หลายแบบตังแต่แบบทีเป็ นวัตถุประสงค์กว้าง ๆ จน
กระทังถึงการบอกจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมในการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ นัน หลักการ
สําคัญอย่างหนึ ง คือ ข้อความทีเสนอบนจอควรเป็ นข้อความทีสันและได้ใจความ และข้อเสนอนัน
ถ้าเป็ นไปได้ควรจะมีส่วนจูงใจผูเ้ รี ยนด้วย ดังนัน การบอกจุดประสงค์ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ จึง
นิ ยมใช้ขอ้ ความทีสันและโน้มน้าวใจผูเ้ รี ยน ส่ วนจะเป็ นจุดประสงค์กว้าง ๆ หรื อวัตถุประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมนันคงขึนอยูก่ บั เจตนาของผูเ้ ขียนและเนื อหาของบทเรี ยน แต่โดยหลักการเรี ยนการสอน
แล้วมักจะกําหนดเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เนืองจากสามารถวัดได้และสังเกตเห็นได้
. ทบทวนความรู ้เดิม (Activate Prior Knowledge) ก่อนทีจะให้ความรู ้ใหม่แก่
ผูเ้ รี ยน ซึงในส่ วนของเนือหาและแนวความคิดนัน ๆ ผูเ้ รี ยนอาจจะไม่พนฐานมาก่
ื
อนจําเป็ นอย่างยิง
ทีผูอ้ อกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์จะต้องหาวิธีการประเมินความรู ้ใหม่แล้ว เช่น การทดสอบก่อน
การเรี ยนรู ้ (Pre-Test) เพือตรวจสอบความรู ้พืนฐานของผูเ้ รี ยน สําหรับผูท้ ีมีพืนฐานมาแล้วก็เป็ นการ
ทบทวนในสิ งทีตนรู ้มาก่อนเพือช่วยในการเรี ยนรู ้สิงใหม่อีกด้วย
ในขันทบทวนความรู ้เดิมนี ไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องเป็ นการทดสอบเสมอไปหากเป็ น
บทเรี ยนทีผลิตขึนเป็ นชุดบทเรี ยนทีเรี ยนต่อ ๆ กันไปตามลําดับ การทบทวนความรู ้เดิมอาจเป็ นไป
ในรู ปของการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดย้อนหลังถึงสิ งทีได้เรี ยนมาก่อนหน้านี การกระตุน้ ดังกล่าวอาจ
แสดงด้วย คําพูด ข้อความ ภาพ หรื อเป็ นการผสมผสานกันแล้วแต่ความเหมาะสมจะมากหรื อน้อย
ขึนอยู่กบั ความเหมาะสมกับเนื อหา ตัวอย่างเช่นในการสอนสมการ ชัน หากผูเ้ รี ยนไม่สามารถ
เข้าใจสมการสองชันได้ ในกรณี นีควรจะมีวิธีการวัดความรู ้ เดิ มของผูเ้ รี ยนว่ามีความเข้าใจเพียง
พอทีจะเรี ยนสมการสองชันหรื อไม่ ลักษณะนีการทดสอบมีความจําเป็ นหากพบว่าผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจ ก็
อาจจะแนะนําให้กลับไปเรี ยนสมการชันเดียวก่อน หรื อผูเ้ รี ยนบทเรี ยนอาจต้องเรี ยนบทเรี ยนย่อย
เพิมเติมเรื องสมการชันเดียวเพือการทบทวนวันก่อนก็ได้
. นําเสนอเนื อหา (Present Information) การเสนอภาพทีเกียวข้องกับเนื อหา
ประกอบกับ คํา พู ด สั น ๆ ง่ า ย และได้ใ จความ เป็ นหั ว ใจสํ า คัญ ของบทเรี ยนช่ ว ยสอนด้ว ย
คอมพิวเตอร์ การใช้ภาพประกอบจะทําให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจในเนื อหาง่ายขึนและความคงทนในการ
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จดจําจะดีกว่าการใช้คาํ พูดหรื อคําเขียนเพียงอย่างเดียว ภายใต้หลักพืนฐานทีว่าภาพจะช่วยอธิ บายสิ ง
ที เป็ นนามธรรมให้ง่ า ยต่ อ การเรี ย นรู ้ แม้ใ นเนื อหาบางช่ ว งจะมี ค วามยากในการที จะคิ ด ผลิ ต
ภาพประกอบแต่กค็ วรพิจารณาวิธีการหลาย ๆ วิธีทีจะนําเสนอด้วยภาพให้ได้ แม้แต่จาํ นวนน้อยก็จะ
ยังดีกว่าคําเขียนทังหมด เราสามารถแบ่งภาพทีใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ออกเป็ น ส่ วนหลัก ๆ คือ
ภาพนิง (Sftill Picture) ได้แก่ภาพลายเส้น ภาพ มิติ ภาพ มิติ ภาพถ่ายของจริ ง แผนภาพ แผนภูมิ
กราฟ และอืน ๆ อีกส่ วนหนึงได้แก่ ภาพเคลือนไหว (Motion Picture) เช่น ภาพจากสัญญาณ
วีดิทศั น์ (Video) ภาพจากสัญญาณดิจิตอลอืน ๆ เช่นจาก Photo CD จาก Laser Disc จากกล้อง
ถ่ายภาพโทรทัศน์โดยตรง เป็ นต้น อย่างไรก็ดีการใช้ภาพประกอบการศึกษาเนื อหาในส่ วนนีอาจไม่
ได้ผลเท่าทีควร
. ชีแนวทางการเรี ยนรู ้ ( Guide Learning ) สิ งทีต้องพิจารณาในการแนะแนว
ทางการเรี ยน เป็ นการแสดงให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื อหาความรู ้และช่วยให้เห็นว่า
สิ งย่อยนันมีความสัมพันธ์กบั สิ งใหญ่อย่างไร
. กระตุน้ การตอบสนอง ( Elicit Respones ) การให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนจําได้ดีขึนซึ งพยายามให้ผเู ้ รี ยนได้ตอบสนองด้วยวิธีใดวิธีหนึ งตลอดการ
เรี ยนบทเรี ยน หลีกเลียงการตอบสนองซํา ๆ หลายครังเมือทําผิดซักครังควรจะให้ Feedback และ
เปลียนทํากิจกรรมอืนต่อไป
. ให้ผลป้ อนกลับ (Provide Feedback)การวิจยั พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์นนั
กระตุน้ ความสนใจจากผูเ้ รี ยนมากขึนถ้าบทเรี ยนนันท้าทายผูเ้ ล่นโดยการบอกจุดมุ่งหมายทีชัดเจน
และให้ผลป้ อนกลับ เพือบอกว่าขณะนันผูเ้ รี ยนอยู่ตรงไหน ห่ างจากเป้ าหมายเท่าใด การให้ผล
ป้ อนกลับทีเป็ นภาพจะช่วยเร้าความสนใจยิงขึนโดยเฉพาะอย่างยิงถ้าภาพนันเกียวข้องกับเนื อหาที
เรี ยน อย่างไรก็ดีการให้ผลป้ อนกลับเป็ นภาพหรื อ Visual Feedback นี อาจมีผลเสี ยอยูบ่ า้ งตรงที
ผูเ้ รี ยนอาจต้องการดูว่าหาทําผิดมาก ๆ แล้วจะเกิดอะไรขึน ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้เกมแขวน
คอ (Hanged Man) ในการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนอาจตอบด้วยวิธีการดก Space Bar ไป
เรื อย ๆ ไม่สนใจเนื อหา ทังนี เพืออยากดูรูปคนถูกแขวนคอ เป็ นต้น วิธีการหลีกเลียงก็คือ Visual
Feedback นี ควรเป็ นภาพในทางบวก เช่ น แล่นเรื อเข้าหาฝั ง ขับยานสู่ ดวงจันทร์ และจะไปถึง
จุดหมายได้ดว้ ยการตอบถูกเท่านัน หากตอบผิดจะไม่เกิ ดอะไรขึน เป็ นต้น อย่างไรก็ตามถ้าเป็ น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ทีใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายในระดับสู งขึน การให้ผลป้ อนกลับด้วยข้อความหรื อ
ภาพ เช่น กราฟ ก็เป็ นการเหมาะสมดีพอแล้ว
8. ทดสอบ (Access Performance) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ จัดเป็ นบทเรี ยน
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สําเร็ จรู ปประเภทหนึ ง การทดสอบความรู ้ใหม่ซึงอาจจะเป็ นการทดสอบระหว่างบทเรี ยน หรื อการ
ทดสอบในช่วงท้ายของบทเรี ยนทีเรี ยกว่า Post Test เป็ นสิ งจําเป็ น การทดสอบดังกล่าวอาจเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทดสอบตนเองการทดสอบเพือเก็บคะแนนหรื อจะเป็ นการทดสอบเพือวัดว่า
ผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์ตาสุ
ํ ดเพือทีจะศึกษาบทเรี ยนต่อไปหรื อไม่กไ็ ด้
การทดสอบดังกล่าวนอกจากจะเป็ นการประเมินการเรี ยนแล้ว ยังมีผลใจการจํา
ระยะยาวขอผูเ้ รี ยนด้วย ข้อสอบจึงควรถามเรี ยงลําดับตามวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน ถ้าบทเรี ยนมี
หลายส่ วนอาจจะแยกแบบทดสอบออกเป็ นส่ วน ๆ ตามเนื อหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลังบทเรี ยน
อีกชุดหนึงก็ได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ผูอ้ อกแบบบทเรี ยนเองว่าจะต้องการแบบใด
9. ส่ งเสริ มการจําและนําไปใช้ (Promote Retention and Transfer)ในการ
เตรี ยมการสอนสําหรั บชันเรี ยนปกติ ในขันสุ ดท้ายนี จะเป็ นกิ จกรรมสรุ ปเฉพาะประเด็นสําคัญ
รวมทังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพือให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสทบทวนหรื อซักถามปั ญหาก่อนจบบทเรี ยน ใน
ขันนีเองทีผูส้ อนจะได้แนะนําการนําความรู ้ใหม่ไปใช้หรื ออาจจะแนะนําการศึกษา ค้นคว้าเพิมเติม
จิตวิทยาการเรียนรู้ ทเกี
ี ยวกับการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ธวัชชัย งามสันติวงศ์ (
:
- ) ได้กล่าวถึงขันตอนในการออกแบบและพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะคล้ายกับบทเรี ยนแบบโปรแกรมต่างกันทีบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ใช้
คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ นสื อในการนํา เสนอ ส่ ว นบทเรี ย นแบบโปรแกรมใช้ก ระดาษเป็ นสื อ ดัง นัน
นักวิชาการศึกษาจึงนําแนวคิดทางด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้นาํ มาประยุกต์ใช้เพือให้เกิดแรงเสริ ม เช่น
แนวคิดของ กลาสเซอร์ (Glaser) และกาเย่ (Gagne) มาเป็ นแนวทางในการสร้ างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ คือ
กลาสเซอร์ (Glaser : อ้างถึงในธวัชชัย งามสันติวงศ์
: 11) ได้นาํ เสนอโมเดลพืนฐาน
ในการสอน (Basic Teaching Model) ดังแผนภูมิที
จุดมุ่งหมาย
ในการสอน

กําหนด
พฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยน

กระบวนการ
การเรี ยนการสอน

การทดลอง
เพือให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมาย

แผนภูมิที 4 โมเดลพืนฐานในการสอน (Basic Teaching Model) ของโรเบิร์ต กลาสเซอร์
จุดมุ่งหมายในการสอน (Instructional Objectives) หมายถึง จุดมุ่งหมายทีผูส้ อนตังไว้ก่อน
สอนว่ า ต้อ งการให้ผูเ้ รี ย นเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมหลัง จากเรี ย นรู ้ แ ล้ว อย่า งไร ดัง นันจึ ง มัก ตัง
จุดมุ่งหมายเป็ นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้นนได้
ั จริ ง ๆ
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กําหนดพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน (Entering Behavior) หมายถึง การทีผูส้ อนต้องการให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดการเรี ยนรู ้ สิงใดบ้าง เพือให้ตรงกับจุ ดมุ่งหมายในการสอน โดยการกําหนดพฤติ กรรมของ
ผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจน เป็ นพฤติกรรมทีสามารถวัดและตรวจสอบได้
กระบวนการเรี ยนการสอน (Instructional Procedures) หมายถึง กระบวนการทีผูส้ อน
กําหนดขึน เป็ นขันตอนต่าง ๆ เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจอย่างชัดเจน
การทดสอบ (Performance Assessment) หมายถึง การทีผูส้ อนทดสอบผูเ้ รี ยนหลังจากที
สอนแล้ว ว่าเกิ ดการเรี ยนรู ้ หรื อยัง เป็ นไปตามจุ ดมุ่งหมายที ตังไว้หรื อไม่ จะเห็ นได้ว่าบทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ทีใช้กัน อยู่ใ นปั จ จุ บนั ได้นํา แนวคิ ด นี มาประยุก ต์ กล่ า วคื อ ก่ อ นที ผูเ้ รี ย นจะเข้า สู่
บทเรี ยน จะต้องมีวตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรมก่อน จากนันจะมี Pretest แล้วจึงเริ มอธิ บายเนื อหาที
ต้องการแล้วมีแบบทดสอบในตอนท้าย
กาเย่ (Gagne อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี 38 : 98) ได้แบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ นขัน ๆ ดังนี
. การจูงใจ (Motivation Phase) เป็ นการชักจูงให้ผูเ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้โดย
ตังเป้ าหมายไว้แล้ว และเป็ นสิ งทีผูเ้ รี ยนพอใจ เมือได้เรี ยนรู ้ ความคาดหวัง (Expectancy) ของผูเ้ รี ยน
เป็ นแรงจูงใจอันเป็ นสําคัญในการเรี ยนรู ้
. การรับรู ้เรื อง ๆ ทีสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูเ้ รี ยน หรื อรับรู ้ตามเป้ าหมาย
ทีตังไว้ (Apprehending Phase) เช่น ความตังใจ (Attention) และการเลือกการรับรู ้ (Selective
Perception) ความตังใจเป็ นรากฐานสําคัญของการรับรู ้ ผูเ้ รี ยนจะเลือกรับรู ้สิงเร้าทีสอดคล้องกับ
ความตังใจของตนเมือความตังใจเปลียนแปลงไปด้วย
. การปรุ งแต่งสิ งทีรับรู ้ไว้เป็ นความจํา (Acguistion Phase) ซึงมีทงความจํ
ั
าระยะ
สัน (Short-Term Memory) ซึงเลือนหายไปได้เร็ ว และความจําระยะยาว (Long-Term Memory) ซึง
มักจําได้นานกว่าเลือนหายไปช้ากว่า
4. ความสามารถในการสะสมสิ งเร้าทีจะจํา (Acguistion Phase) ซึ งส่ วนใหญ่เป็ น
การเก็บรักษา หรื อสะสมจากความจําระยะยาว จากการค้นคว้าเพิมเติมปรากฏผลดังนี
. ความรู ้บางอย่างกลายเป็ นความจําทีถาวรไม่เลือนหาย
. ความรู ้บางอย่างจะค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา
. ความรู ้บางอย่างอาจสับสนได้เนืองจากมีสิงอืนมารบกวน
. ความสามารถในการระลึกถึงสิ งทีได้เรี ยนรู ้ประยุกต์ไปแล้วได้ (Recall Phase)
6. ความสามารถใช้สิงทีเรี ยนรู ้แล้วไปประยุกต์ใช้กบั สิ งเร้าใหม่ทีประสบ
โดยเฉพาะในชีวิตประจําวัน ซึงคล้ายคลึงกับสิ งทีเคยเรี ยนรู ้แล้ว (Generalization Phase)
. การแสดงพฤติกรรมทีแสดงออกถึงการเรี ยนรู ้ (Generalization Phase)
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8. การแสดงผลการเรี ยนรู ้กลับไปยังผูเ้ รี ยน หรื อการทีผูเ้ รี ยนรู ้ได้รับทราบผลการ
เรี ยนรู ้ (Feedback Phase)
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (
: 57-67) เสนอจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ทีเกียวกับการออกแบบ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ไว้ดงั นี
. ความสนใจและการรั บรู ้อย่างถูกต้อง (Attention and Perception) การเรี ยนรู ้
ของมนุษย์เกิดจากการทีมนุษย์ให้ความสนใจกับสิ งเร้า (Stimuli) และรับรู ้ (Perception) สิ งเร้าต่าง ๆ
นันอย่างถูกต้อง
2. การจดจํา (Memory) การเรี ยนเพือทีจะช่วยในการจัดเก็บหรื อจดจําสิ งต่าง ๆ จึง
เป็ นสิ งทีจําเป็ น ผูส้ ร้างบทเรี ยนต้องออกแบบบทเรี ยน โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์สาํ คัญทีช่วยในการจํา
ได้ดี ประการ คือ หลักในการจัดระเบียบหรื อโครงสร้างเนื อหา (Organization) และหลักในการ
การทําซํา (Repetition)
3. ความเข้าใจ (Comprehension) การทีมนุษย์จะนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้นนมนุ
ั ษย์จะต้องผ่าน ขันตอนในการนําสิ งทีมนุ ษย์รับรู ้นันมาตีความและบูรณาการให้เข้ากับ
ประสบการณ์และความรู ้ ในโลกปัจจุบนั ของมนุษย์เอง
. ความกระตือรื อร้นในการเรี ยน (Active Learning) การทีจะออกแบบบทเรี ยนที
ทํา ให้เ กิ ด ความกระตื อรื อ ร้ น ได้นัน จะต้อ งออกแบบให้ผูเ้ รี ย น มี ป ฏิ สัม พัน ธ์กับ บทเรี ย นอย่า ง
สมําเสมอ และปฏิสมั พันธ์นนั ๆ จะต้องเกียวข้องกับเนือหาและเอืออํานวยต่อการเรี ยนรู ้
. แรงจูงใจ (Motivation) ทฤษฎีแรงจูงใจทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ออกแบบ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
. การควบคุมบทเรี ยน (Learner Control) การควบคุมบทเรี ยนมีอยู่ ลักษณะ คือ
การให้โปรแกรมเป็ นผูค้ วบคุม (Program Control) การให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุม (Learner Control)
และการผสมผสานระหว่างโปรแกรมและผูเ้ รี ยน (Combination)
7. การถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ (Transfer of Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ในขันแรกก่อนที
จะมีการนําไปประยุกต์ใช้จริ ง สิ งทีมีอิทธิ พลต่อความสามารถของมนุษย์ในการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้
ได้แก่ ความเหมือนจริ ง (Fidelity) ของบทเรี ยน
. ความแตกต่างรายบุคคล (Individual Difference) ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความเร็ วช้า
ในการเรี ยนรู ้แตกต่างกันไป ผูเ้ รี ยนบางคนจะเรี ยนได้ดีจากบางประเภท ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
การออกแบบให้บทเรี ยนมีความยืดหยุน่ เพือทีจะตอบสนองความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
แต่ละคนได้เป็ นสิ งสําคัญ
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กรอนลันด์ (Gronlund 1994 : 128 อ้างถึงใน ณรงค์ศกั ดิ พรมวัง
: 4-6) ได้แบ่ง
ประเภทการสอนรายบุคคลไว้เป็ น ประเภทคือ
. โปรแกรมการสอนโดยการวิเคราะห์และกําหนดการเรี ยนรายบุคคล
(Individually Diagnosed and Prescribed Program : IDP) เป็ นการสอนประเภททีมีวตั ถุประสงค์
เนือหา ขันตอน และกระบวนการเรี ยนตายตัว เป็ นการสอนรายบุคคล โดยตอบสนองเอกลักษณ์ของ
ผูเ้ รี ยนด้านเนื อหา และเวลาเรี ยน กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะริ เริ มจากขันตอน ณ จุดทีตนมีความ
พร้อมและใช้เวลาเรี ยนน้อยหรื อมากตามสมควรตามความสามารถของแต่ละบุคคล
. โปรแกรมการสอนโดยการกํากับของตนเอง (Self-Directied Program : SDP)
เป็ นโปรแกรมการสอนรายบุคคลทีกําหนดวัตถุประสงค์ล่วงหน้าให้แก่ ผูเ้ รี ยนเป็ นพิเศษผูเ้ รี ยนมี
อิ สระเต็มที สามารถเลื อกเรี ยนสื อการเรี ยนและวิธีเรี ยนให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์ ดา้ นจริ ตการ
เรี ยนรู ้ของตนเองและอิสระในด้านการใช้เวลาในการเรี ยน หัวใจสําคัญของโปรแกรมการสอนโดย
การกํากับตนเองนี จึงเน้นทีความพร้อมและความหลากหลายของสื อการเรี ยนและระบบสารสนเทศ
ทางวิชาการ
. โปรแกรมการสอนส่ วนบุคคล (Personalized Program of Instruction : PPI)
เป็ นโปรแกรมการสอนรายบุคคลทีผูเ้ รี ยนมีอิสระทีจะเลือกวัตถุประสงค์ทีตนต้องการเรี ยนได้แต่
ผูเ้ รี ย นจะต้อ งทํา ตามขันตอนและกระบวนการเรี ย นที กํา หนดไว้สํา หรั บ ผูเ้ รี ย นในการกระทํา
กิ จ กรรมจนบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ที ตนเองได้เ ลื อ กไว้ ระบบนี มุ่ ง เน้น ตอบสนองต่ อ ความสนใจ
ความสามารถ และช่วงเวลาในการเรี ยนของแต่ละคน
. โปรแกรมการศึกษาอิสระ (Independent Study Program : ISP) เป็ นโปรแกรม
การสอนรายบุคคลทีให้อิสระแก่ผเู ้ รี ยนอย่างเต็มที คือผูเ้ รี ยนสามารถเลือกวัตถุประสงค์กระบวนการ
เรี ยนและสื อการศึกษาของตนเอง ระบบนี สามารถตอบสนองต่อลักษณะความแตกต่างของด้าน
ความสนใจของผูเ้ รี ยน เอกลักษณ์ดา้ นจริ ตการเรี ยนรู ้ และด้านอัตราเวลาเรี ยนของแต่ละคนเริ มแรก
ระบบนีนิยมใช้กบั ผูท้ ีเรี ยนเก่ง ปั จจุบนั ใช้ได้กบั ผูเ้ รี ยนทุกระดับ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เอเลสซี และทรอลลิป (Alessi and Trollip 1991 : 245-248) ได้กล่าวถึงการพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์วา่ จะต้องได้รับความร่ วมมือจากนักคอมพิวเตอร์ นักการศึกษาและผูเ้ ชียวชาญ
ของสาขาวิชาทีจะทํา โดยแบ่งการพัฒนาเป็ นขันตอนดังนี
. ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ผูเ้ รี ย นและเนื อหาหลัก สู ต ร เพื อเลื อ กเนื อหาวิชาที จะนํา มา
พัฒนาเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาเลือกเนื อหาทีมีการฝึ กทักษะทําซําบ่อย ๆ เนื อหาที
ต้องการให้เห็นกระบวนการความเคลือนไหว กระบวนการเปลียนแปลง ซึงไม่สามารถนําเสนอโดย
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สื อการสอนอืน ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และคาดว่าจะช่วยประหยัดเวลาหรื อลดค่าใช้จ่ายมากกว่า
วิธีเดิม แบ่งเนื อหาให้เป็ นเรื องหลักและเรื องย่อยให้สัมพันธ์กนั ในการเตรี ยมบทเรี ยนหนึ ง ๆ นัน
จะต้องคํานึ งถึ งผูเ้ รี ยนว่าอยู่ในระดับชันใด ประสบการณ์เดิมเป็ นอย่างไร เป็ นเด็กทีเรี ยนเก่งหรื อ
เรี ยนอ่อนทังนี จะได้เป็ นแนวทางในการออกแบบบทเรี ยน ส่ วนเด็กเก่ งอาจมีความซับซ้อนของ
บทเรี ยนมากกว่าเด็กทีเรี ยนอ่อน นอกจากนี จะต้องพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนนันอยู่ในวัยทีมีช่วงเวลาของ
ความสนใจยาวเท่าใดเพือกําหนดเวลาเรี ยนบทเรี ยนให้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
. กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็ นการกําหนด
คุณสมบัติและสิ งทีคาดหวังจากผูเ้ รี ยนว่า หลังจากการใช้บทเรี ยนแล้ว ผูเ้ รี ยนควรจะได้รู้อะไร การ
กําหนดจุดประสงค์สามารถแบ่งเป็ น พวก คือ
. จุดประสงค์ทวไป
ั (General Objective) เป็ นจุดประสงค์กว้าง ๆ ที
ผูเ้ ขียนต้องการจากทีจะเขียน
. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) เนื อหาทีจําเป็ น
และสําคัญมาก เพราะจะทําให้ผเู ้ ขียนดําเนินเรื องได้ตรงเป้ าประสงค์ เนืองจากจุดประสงค์ประเภทนี
เป็ นจุดประสงค์ทีกระจ่างชัดทีสุ ด ซึงทุก ๆ คนจะเข้าใจตรงกัน และการวัดผลสามารถวัดได้ในสิ งที
ต้องการจะวัด
. เลือกและกําหนดรู ปแบบเพือนําเสนอบทเรี ยน เช่ น กําหนดเนื อหาในแต่ละ
จอภาพ กําหนดรู ปแบบ ขนาดและสี ของตัวอักษร ลักษณะของกราฟิ ก การเคลือนไหวของตัวอักษร
และรู ปภาพ รวมทังการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับเครื องคอมพิวเตอร์ เช่ น ใช้คาํ ทีให้อารมณ์
ความรู ้สึก ให้ความเคลือนไหว กระตุน้ ความคิด และเป็ นกันเองกับผูเ้ รี ยน
. เขียนผังงาน (Flow Chart) เพือแสดงเค้าโครงการทํางานว่ามีขนตอนอย่
ั
างไรดัง
แผนภูมิที 5
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ศึกษาและวิเคราะห์เนือหาหลัก
กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
กําหนดรู ปแบบ

ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหาตรวจสอบ
เขียนผังงาน (Flow Chart)

ออกแบบทดสอบ

เขียน Storyboard
สร้าง

ปรับปรุ ง

ผูเ้ ชียวชาญด้านโปรแกรมตรวจสอบ
นําไปทดลองใช้

ปรับปรุ ง

จัดทําคู่มือเผยแพร่
แผนภูมิที 5 ขันตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ (Alessi and Trollip. 1991 : 246)
. เขียนแผนภาพประกอบการนําเสนอ (Storyboard) เพือบอกให้ทราบว่าหน้าจอ
นันมีอะไรบ้าง เช่น เนื อหา คําถาม รู ปภาพ ภาพเคลือนไหวและปุ่ มบอกทิศทาง ขันตอนแรกในการ
นําเสนอเนื อหาควรจะเป็ นข้อความทีต่อเนื อง ลัดกุม มากกว่านําเสนอเฉพาะส่ วนรู ปแบบการเขียน
เหมาะสมกับระดับการอ่านของผูเ้ รี ยน เลือกวิธีการตอบสนองทีเหมาระสมต่อผูเ้ รี ยนเขียนเนื อหา
หลัก และระดับการอ่านของผูเ้ รี ยน เลือกวิธีตอบสนองทีเหมาะสมต่อผูเ้ รี ยน เขียนเนื อหาหลักและ
เนื อหารองให้ พ อดี กั บ กระดาษ เป็ นงานที ต้ อ งใช้ ท ังศิ ล ป์ และความอดทนสู ง เพราะหน้ า
จอคอมพิ ว เตอร์ จ ะเล็ก กว่ า ผูเ้ ขี ย นจะต้อ งตัด สิ น ใจลดข้อ ความบางส่ ว นเมื อพิ ม พ์แ ล้ว เกิ น หน้า
จอคอมพิวเตอร์ ควรตรวจสอบการปรากฏของส่ วนต่าง ๆ ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น คําถามและ
ข้อมูลย้อนกลับควรมีตาํ แหน่ งให้วางได้พอดีจริ ง ๆ ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้แน่ ใจว่าไม่วางทับ
กัน ในหนึงหน้าจอ ไม่ควรมีขอ้ มูลหนาแน่นเกินไป
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. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เป็ นการสร้างเครื องมือวัดและ
ประเมินสิ งทีผูส้ อนคาดหวังให้ผูเ้ รี ยนมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีพึงประสงค์ หรื อ
เรี ยกว่าเกิดการเรี ยนรู ้ มี ด้าน คือ พุทธิศึกษา ทักษะศึกษา เจตนาศึกษา
. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขันตอนนี เป็ นกระบวนการถ่ายโอนส่ วนของ
เนื อหาความรู ้ทีเขียนไว้ในกระดาษหรื อ Storyboard สู่ คอมพิวเตอร์ โดยเลือกโปรแกรมทีสามารถ
ทํางานได้ตามความต้องการของการนําเสนอตามรู ปแบบทีกําหนดไว้
. ตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยผูเ้ ชี ยวชาญด้า นโปรแกรม โดยจะประเมิ น ความ
เหมาะสมในการสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เนื อหาครบถ้วน การใช้ภาษาเหมาะสมได้ใจความ
สามารถสื อความหมายได้ดี รวมถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้การเสริ มแรงและความยาวของ
บทเรี ยน
. ทดลองใช้เพือหาประสิ ทธิ ภาพ ซึ งจะทดลองเป็ นรายบุคคลและทดลองกลุ่ม
ย่อยก่อนนําไปใช้ หากพบข้อบกพร่ องจะต้องปรับปรุ งและแก้ไขให้สมบูรณ์ การปรับปรุ งจะต้อง
เปลียนแปลงทีตัวต้นฉบับหรื อ Storyboard ก่อนจึงไปปรับปรุ งทีตัวโปรแกรม วิธีการปรับปรุ ง
บทเรี ยนในต่าง ๆ มีดงั นี
. ปรับปรุ งความถูกต้องของเนือหา (Technical Accuracy) การปรับปรุ ง
ในด้านนีจะต้องให้ผเู ้ ชียวชาญในเนือหาวิชานันโดยเฉพาะ เป็ นผูต้ รวจความถูกต้อง
. การแก้ไขทางเทคนิ คการเขียน (Programming Technique) เช่น
แก้ไขไม่ให้กรอบกระโดดข้ามขันจนผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจ หรื อกรอบถีเกินไปจนหน้าเบือ หรื อการฝึ ก
น้อยเกินไปจนผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจเนือหา จึงจําเป็ นต้องปรึ กษากับผูช้ าํ นาญการเขียนโปรแกรมด้วย
. การแก้ไขทางภาษา (Composition) เช่น ภาษาอ่านแล้วเข้าใจยาก
หรื อเกิดความสับสน การแบ่งวรรคตอนไม่ดีทาํ ให้ผอู ้ ่านงง ตลอดจนความเหมาะสมของตัวอย่าง
และอืน ๆ ซึงจะต้องแก้ไขโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
. จัดทําคู่มือประกอบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ ซึ งจะต้องเขียนคู่มือ
ประกอบการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2546:84-89) ได้กล่าวถึงการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สามารถสรุ ปเป็ นขันตอนการดําเนินการได้ดงั นี
ขันที การวิเคราะห์ (Analyze)
ขันที การออกแบบ (Design)
ขันที การพัฒนาบทเรี ยน (Develop)
ขันที การนําไปใช้/ทดลองใช้ (Implement)
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ขันที การประเมินและปรับปรุ งแก้ไข (Evalnate and Revese)
ขันที การวิเคราะห์ ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี
. การวิเคราะห์เนื อหา (content Analysis) ขันตอนนี นับว่าสําคัญทีสุ ดของ
กระบวนการออกแบบบทเรี ยนช่ วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์ ความต้องการของ
หลักสู ตรทีจะนํามาผลิตเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ในส่ วนของเนือหา บทเรี ยนจะได้มาจากการศึกษา
และวิเคราะห์รายวิชาและเนื อหาของหลักสู ตร รวมไปถึงแผนการเรี ยนและการสอน และคําอธิบาย
รายวิชา หนังสื อตํารา และเอกสารประกอบในการสอนแต่ ละวิชา หลักจากได้รายละเอียดของ
เนือหาทีต้องการแล้วให้ปฏิบตั ิ ดังนี
. นํามากําหนดวัตถุประสงค์ทวไป
ั
. จัดลําดับเนื อหาให้มีความสัมพันธ์ต่อเนืองกัน โดยการเขียน Network
Diagram แสดงความสัมพันธ์ของเนือหา
. เขียนหัวข้อเรื องตามลําดับของเนือหา
. เลือกหัวเรื องและเขียนหัวข้อย่อย
. เลือกเรื องทีจะนํามาผลิตบทเรี ยน แยกเป็ นหัวข้อย่อยแล้วจัดลําดับ
ความต่อเนือง และความสัมพันธ์ในหัวข้อย่อยของเนือหา
. การกําหนดวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน (Tutorial Objectives) เป็ นแนวทางที
กํา หนดไว้เ พื อคาดหวัง ให้ ผู เ้ รี ย นมี ค วามสามารถในเชิ ง รู ป ธรรมหลัง จากที จบบทเรี ย นแล้ว
วัตถุประสงค์จึงเป็ นสิ งสําคัญทีสุ ดเของบทเรี ยนปกติจะเป็ นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีสามารถวัด
ได้หรื อสังเกตได้วา่ ผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมอย่างไรออกมาในระหว่างการเรี ยนหรื อหลังจบบทเรี ยน
แล้ว เช่น อธิ บายได้ แยกแยะได้ อ่านได้ เปรี ยบเทียบได้เป็ นต้น วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมดังกล่าว
นีจะได้จากขอบข่ายของเนือหาทีได้จากการวิเคราะห์ในขันที ซึงจะสอดคล้องกับหัวเรื องย่อยทีจะ
นํามาผลิตเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
. การวิเคราะห์เนือหาและกิจกรรม (Content and Activities Analysis)
ในขันตอนนี จะยึดตามวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมเป็ นหลัก โดยทําการขยายความ มีรายละเอียด
ดังนี
. กําหนดเนือหา กิจกรรมการเรี ยน และแนวคิด (Concepts) ทีคาดหวัง
ว่าจะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
. เขียนเนือหาสัน ๆ ทุกหัวข้อย่อยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม
. เขียนแนวคิดทุกหัวข้อย่อย จากนันนํามา
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. . จัดลําดับเนือหา ได้แก่
. บทนํา
. ระดับของเนือหาและกิจกรรม
. ความต่อเนืองของเนือหาและแต่ละกรอบ
. ความยากง่ายของเนือหา
. เลื อ กและกํา หนดสื อที จะช่ ว ยทํา ให้ เ กิ ด การเรี ยนรู ้ โดย
พิจารณาในแต่ละกิจกรรมว่า ต้องใช้สือชนิดใด แล้วระบุลงในกิจกรรมนัน
. . เขียนผังเนือหา (Layout Content) โดยการ
. แสดงการเริ มต้น และจุดจบของเนือหา
. แสดงการเชื อมต่ อ และความสั ม พัน ธ์ ก ารเชื อมโยงของ
บทเรี ยน
. แสดงการปฏิสมั พันธ์ของกรอบต่าง ๆ ของบทเรี ยน
. แสดงเนือหา จะใช้แบบสาขา หรื อแบบเชิงเส้น
. การดําเนินบทเรี ยน วิธีการเสนอเนือหา และกิจกรรม
. . การออกแบบจอภาพ และการแสดงผล ได้แก่
. บทนําและวิธีการใช้โปรแกรม
. การจัดกรอบ หรื อแต่ละหน้าจอ
. การให้ สี แสง เสี ยง ภาพ ลวดลายและกราฟิ กต่าง ๆ
. การพิจารณารู ปแบบของตัวอักษร
. การตอบสนอง และการโต้ตอบ
. การแสดงผลลงบนจอภาพและเครื องพิมพ์
. . กําหนดความสัมพันธ์ ได้แก่
. ความสัมพันธ์ของเนือหา
. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
. การกําหนดขอบข่ายบทเรี ยน การกําหนดขอบข่ายของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
หมายถึง การกําหนดความสัมพันธ์ของเนือหาแต่ละหัวข้อย่อย ในกรณี ทีเนื อหาในเรื องดังกล่าวแยก
เป็ นหั ว เรื องย่ อ ยหลาย ๆ ข้อ จํา เป็ นต้อ งกํา หนดขอบข่ า ยของบทเรี ยนแต่ ล ะเรื อง เพื อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างบทเรี ยน แล้วระบุความสัมพันธ์ดงั กล่าวเพือให้ทราบถึงแนวทางขอบข่ายของ
บทเรี ยนทีผูเ้ รี ยนต่อไป หลักจากทีจบบทเรี ยนในแต่ละหัวข้อเรื องย่อยแล้ว ถ้าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ทีออกแบบขึนมีเพียงบทเรี ยนเรื องเดียว ขอบข่ายความสัมพันธ์ของบทเรี ยนก็อาจละเลยไปได้
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. การกําหนดวิธีการนําเสนอ (Pedagogy/scenario) ได้แก่ การเลือกรู ปแบบการ
นําเสนอเนื อหาในแต่ละกรอบว่าจะใช้วิธีการแบบใด โดยสรุ ปผลจากขันตอนที และ นํามา
กําหนดเป็ นรู ปแบบการนําเสนอเป็ นต้นว่า การจัดตําแหน่ งและขนาดของเนื อหาการออกแบบและ
แสดงภาพและกราฟิ กบนจอภาพการออกแบบเฟรมต่ า ง ๆ ของบทเรี ยนและการนําเสนอส่ ว น
ประการสุ ดท้ายได้แก่ การวัดและประเมินผล แบบปรนัย จับคู่ และเติมคําตอบ
ขันที การออกแบบ (Design) การออกแบบเป็ นการวางแผนการพัฒนาบทเรี ยนซึ ง
โดยทัวไปจะดําเนินการ ดังนี
. การสร้างผังงาน (Flowchart) ผังงานจะเปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียวในการสร้าง
หรื อพัฒนาบทเรี ยน ผังงานจะเป็ นเสมือนแผนที (Site Map) เป็ นแนวทางในการผลิตและพัฒนา
บทเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
. จัดทําบัตรเรื อง (Storyboard) บัตรเรื องหมายถึง บัตรเรื องราวของบทเรี ยนที
ประกอบด้วยเนื อหาแบ่งเป็ นหรอบ ๆ ตามวัตถุประสงค์และรู ปแบบการนําเสนอ โดยร่ างเป็ นแต่ละ
กรอบ เรี ยงตามลําดับตังแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุ ดท้ายของแต่ละหัวข้อย่อย นอกจากนี บัตรเรื อง
ยังจะต้องระบุภาพทีใช้ในแต่ละกรอบ พร้อมเงือนไขต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ลักษณะของ ภาพ เสี ยง
ประกอบ ความสัมพันธ์ของกรอบเนือหากับกรอบอืน ๆ โดยยึดหลักการและแนวทางตามขันที ที
ได้จากการวิเคราะห์ออกแบบบทเรี ยน (Courseware Design) มาแล้ว
. การออกแบบพัฒนาสื ออืน ๆ ประกอบบทเรี ยน เช่น การเขียนบทเสี ยงบรรยาย
บทการจัดทําวิดีโอประกอบบทเรี ยน เป็ นต้น
ขันที การผลิตบทเรี ยน (Courseware Construction) การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
นับว่ามีความสําคัญประการหนึ ง เนื องจากเป็ นขันตอนหนึ งทีจะได้เป็ นผลงานออกมาภายหลังทีได้
ทําตามขันตอนต่าง ๆ แล้ว ในขันนี จะดําเนิ นการตามบัตรเรื องทีกําหนดไว้ทงหมดนั
ั
บตังแต่การ
ออกแบบกรอบเปล่าหน้าจอ การกําหนดสี ทีจะใช้งานจริ ง รู ปแบบของตัวอักษรทีจะใช้ขนาดของ
ตัวอักษร สี พืนและสี ตวั อักษร นอกจากนีแล้วยังมีขอ้ มูลต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ดังนี
. การใส่ เนือหาและกิจกรรม (Input Content) ได้แก่
. ข้อมูลทีจะแสดงบนจอ
. สิ งทีคาดหวังและการตอบสนอง
. ข้อมูลสําหรับการควบคุมการตอบสนอง
. การใส่ ขอ้ มูล/บันทึกการสอน (Input Teaching Plan)
. ผลิตบทเรี ยน (Generate Courseware) โดยใช้โปรแกรมผลิตบทเรี ยนได้แก่
. การผลิตภาพ เช่น ภาพลายเส้น ภาพนิง ภาพเคลือนไหว อืน ๆ
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. การผลิตเสี ยง
. การผลิตเงือนไขบทเรี ยน เช่น การโต้ตอบ การป้ อนกลับ และอืน ๆ
. การสร้างสัมพันธ์ระหว่างเนือหาแต่ละกรอบ แต่ละหัวข้อ
ขันที การนําไปใช้/ทดลอง (Implement) ในขันตอนการนําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที
พัฒนาขึนไปใช้งาน รวมทังการทดลองใช้ ซึ งจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ
และการประเมินบทเรี ยน (Courseware Testing and Evaluating) ก่อน เพือประเมินผลในขันแรก
ของตัวบทเรี ยนว่ามีคุณภาพอย่างไร ซึงมีขอ้ พิจารณา ดังนี
1. การตรวจสอบ ในการตรวจสอบนันจะต้องทําตลอดเวลา หมายความถึงการ
ตรวจสอบในแต่ละขันตอนของการออกแบบบทเรี ยน
. การทดสอบการใช้งานบทเรี ยน โปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ จําเป็ นต้องมี
การทดสอบบทเรี ยนก่อนทีจะมีการนําไปใช้งาน เพือเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งาน
ของบทเรี ยน
. การประเมินบทเรี ยน มีจุดประสงค์เพือการประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ และ
การประเมินผลสัมฤทธิของผูเ้ รี ยน
นอกจากนี ในการประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ก่อนนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนหรื อ
การฝี กอบรมก็ตาม เพือให้ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ทีมีคุณภาพจึงมีเกณฑ์ทีจะประเมินคุณภาพของ
บทเรี ยนเป็ นแนวทางเป็ นลําดับขัน ดังนี
ขันที ตรวจสอบสื อการสอนทุกชินทีมีมากับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ดว้ ย
เช่น คําแนะนํา คําสัง และคู่มือ เป็ นต้น
ขันที ตรวจสอบจํานวนของอุปกรณ์ประกอบ (ถ้ามี) ว่าครบในบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ หรื อไม่
ขันที ลองใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์นนดู
ั (Preview) ก่อนทีจะประเมินว่า
ทํางานเป็ นปกติดีหรื อไม่
ขันที ใช้บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ นันเป็ นรอบที สอง เพื อพิ จ ารณาใน
รายละเอียดยิงขึน และการบันทึกความเห็น จากการสังเกตไว้ทุกขันตอน
ขันที การประเมินและปรับปรุ งแก้ไข (Evaluate and Revise) การประเมินบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จะเป็ นขันตอนสุ ดท้ายก่ อนทีจะได้นาํ ข้อมูลจากการประเมิ นมาปรั บปรุ ง
บทเรี ย น ให้ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละการใช้ง านครั งต่ อ ไปก่ อ นที จะเผยแพร่ บ ทเรี ย น
จําเป็ นต้องสร้างคู่มือการใช้งานของบทเรี ยนดังกล่าว เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ ทําให้การ
นําไปใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุ ด
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การหาประสิ ทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 40 : 101 - 102 ) กล่าวว่า การหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นการหาประสิ ทธิ ภาพและการนํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ในทีนี การหา
ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนซึ งจะช่ ว ยให้ผูใ้ ช้สื อมี ค วามมันใจว่ า จะเกิ ด
ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนจริ งเมือใช้สือนันแล้ว การหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
(E ) หาจากอัตราส่ ว นของประสิ ทธิ ภ าพของกิ จ กรรมหรื อ งานที ได้รับมอบหมาย (E1) ต่ อ
ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์โดยพิจารณาจากผลการสอบ (E2) หรื อ E = E1: E2
การกําหนดเกณฑ์ E1 / E2 ให้มีค่าเท่าใดนันให้ผสู ้ อนเป็ นผูพ้ ิจารณาตามความพอใจ
โดยปรกติเนื อหาทีเป็ นความรู ้ความจํามักจะตังไว้ / , / , หรื อ / ส่ วนเนื อหาทีเป็ น
ทักษะหรื อเจตนศึกษาอาจตังไว้ตากว่
ํ านี เช่น / เป็ นต้น อย่างไรก็ตามไม่ควรตังเกณฑ์ไว้ตาํ
เพราะตังเกณฑ์ไว้เท่าใดก็ได้ผลเท่านัน
E1
หมายถึง ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการคิดเป็ นร้อยละของ
คะแนนนักเรี ยนได้รับโดยเฉลียจากการทําแบบฝึ กหัด
E2
หมายถึง ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์โดยคิดจากร้อยละของ
คะแนนเฉลียจากการสอบหลังการเรี ยน

¦&
สูตร

(1

(2

เมือ

1 u 100
$
¦F

1 u 100
%

หมายถึง ค่าประสิ ทธิภาพของกระบวนการคิดเป็ นร้อยละของ
คะแนนทีนักเรี ยนได้รับโดยเฉลียจากการกระทํา
แบบฝึ กหัดและกิจกรรม
หมายถึง ค่าประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์โดยคิดจากร้อยละของ
(2
คะแนนเฉลียจากการสอบหลังเรี ยน
¦ & หมายถึง คะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างจากการทําแบบฝึ กหัดหรื อ
กิจกรรม
¦ F หมายถึง คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรี ยน
1
หมายถึง จํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด
$
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรม
(1
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%

หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน

ขันตอนการหาประสิ ทธิภาพ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 40 : 101 - 102 ) ได้กล่าวว่า เมือผลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแล้วต้องนําไปหาประสิ ทธิภาพตามขันตอนต่อไปนี
ก. :1 ( แบบเดียว ) คือทดลองกับผูเ้ รี ยน คนโดยใช้เด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน
คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพ เสร็ จแล้วปรับปรุ งให้ดีขึน โดยปรกติคะแนนทีได้จากการทดลองแบบ
เดี ยวนี จะได้คะแนนตํากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ตอ้ งวิตกเมือปรับปรุ งแล้วจะสู งขึนมาก ก่อนนําไป
ทดลองแบบกลุ่มในขันนี (1 / ( 2 ทีได้จะมีค่าเท่ากับ /
ข. 1:10 ( แบบกลุ่ม ) คือทดลองกับผูเ้ รี ยน – คน ( คละผูเ้ รี ยนทีเก่ง กลาง อ่อน )
คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพแล้วปรับปรุ ง ในคราวนี คะแนนของผูเ้ รี ยนจะเพิมขึนอีกเกือบเท่าเกณฑ์
โดยเฉลียจะห่ างจากเกณฑ์ประมาณ % นันคือ (1 / ( 2 ทีได้จะมีค่าเท่ากับ /
ค. :100 ( ภาคสนาม ) ทดลองกับผูเ้ รี ยนทังขัน - คน คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพ
แล้วทําการปรับปรุ ง ผลลัพธ์ทีได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ ทีตังไว้ หากตําจากเกณฑ์ไม่เกิน . % ก็
ให้ยอมรับ หากแตกต่างกันมากผูส้ อนต้องกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพโดยยึดสภาพความจริ งเป็ น
เกณฑ์ สมมติว่า เมือทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพแล้วได้ . / . ก็แสดงว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนันมีประสิ ทธิภาพ . / . ใกล้เคียงกับเกณฑ์ / ทีตังไว้ แต่ถา้ ตังเกณฑ์ไว้ /
เมือผลการทดลองเป็ น . / . ก็อาจเลือนเกณฑ์มาเป็ น / ได้
แผนทีความคิด ( Mind Mapping )
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ แผนทีความคิดมาใช้ในขันสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละหน่ วย
การเรี ยนรู ้ เพือเป็ นการวัดความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนหลังจากทีได้เรี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
ความหมายของแผนทีความคิด
มีผกู ้ ล่าวถึงความหมายของแผนทีความคิด (Mind Mapping) ไว้ดงั นี
สมศักดิ สิ นธุ ระเวชญ์ (
:
) กล่าวว่า การใช้แผนทีรู ปแบบต่าง ๆ จะทําให้เห็ น
ภาพรวมทังหมด เห็นความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดต่าง ๆ ซึงทําให้ความคิดยืดหยุน่ และเห็น
ภาพข้อเท็จจริ งชัดเจน สามารถเก็บไว้ในหน่วยความจําได้ง่าย
สุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา ( : ) ได้กล่าวถึงความหมายของผังความคิด(Concept
Mapping) ไว้ว่า “การสร้างผังความคิดเป็ นการจัดกลุ่มความคิดรวบยอดเพือให้เห็นความสัมพันธ์
ของความคิดระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป
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วิสาข์ จัติวตั ร์ (
: ) อธิบายว่าแผนทีความคิด (Mind Mapping) คือ เครื องมือทีใช้ใน
การจัดรวบรวม สรุ ป และแสดงความคิดหรื อข้อมูลสําคัญในรู ปแบบของแผนภูมิหรื อภาพ
บูซานและบูซาน (Buzan and Buzan 1997 :59) ได้อธิบายความหมายของแผนทีความคิดไว้
ว่า เป็ นการแสดงการออกของการคิดแบบรอบทิศทางซึ งเป็ นลักษณะการทํางานตามธรรมชาติของ
ุ แจสากลทีจะใช้
สมองมนุษย์นอกจากนี ยังเป็ นเทคนิคการแสดงออกด้วยภาพทีมีพลังงานนําไปสู่ กญ
ไขประตูสู่ ศกั ยภาพของสมอง แผนผังทางปั ญญาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กบั แง่มุมมองชีวิตซึ ง
การเรี ยนทีได้รับการพัฒนาและการคิดแจ่มชัดขึนจะนําไปสู่การพัฒนาการกระทําต่าง ๆ ของมนุษย์
จากความหมายของแผนทีความคิดดังกล่าว สรุ ปได้ว่า แผนทีความคิดเป็ น แผนภาพหรื อ
เทคนิ คกราฟิ กทีแสดงออกทางด้านความคิด เป็ นวิธีการของกระบวนการคิดตามธรรมชาติอย่าง
ต่อเนื อง ซึ ง เชื อมโยงความคิ ดรวบยอด และรายละเอี ยดที สํา คัญเข้า ด้วยกัน ในรู ปของแผนภู มิ
สะดวกต่อความเข้าใจจดจํา
ประเภทของแผนทีความคิด
แผนทีความคิด มีหลายรู ปแบบด้วยกัน มีผเู ้ สนอไว้ดงั นี
ลูสเซล (Reutzel 1985 : 401 – 404) ได้แบ่งประเภทของแผนทีความคิดไว้ ประเภท คือ
. แผนทีแสดงการเปรี ยบเทียบ (A compare – contrast map) เป็ นแผนทีสําหรับแสดงการ
เปรี ยบเทียบความเหมือน ความแตกต่างของเรื องหรื อข้อความเช่น

ยืดหยุน่

ไม่มีวฒ
ุ ิทางภาษาไทย
วุฒิ
ป.ตรี
ระดับ
สอน
ภาษาไทย

ต่าง

น.ร.เป็ นศูนย์กลาง
แผนภูมิที 6 แผนทีเปรี ยบเทียบ

เข้มงวด

ใฝ่ รู้

มีวฒ
ุ ิทางภาษาไทย

ต่าง

ครู เป็ นศูนย์กลาง

ไม่ใฝ่ รู ้
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. แผนทีแสดงเหตุผล (story map of cause – effcct chain) เป็ นแผนทีทีเหมาะสําหรับ
แสดงเหตุผล เช่น
พ่อแม่
เข้มงวด

ครู ไม่มีวฒ
ุ ิทาง
ภาษาไทยไม่
ปัญหาลายมือ
ไม่สวย
ขาดเทคนิค
วิธีสอน

นักเรี ยน
ไม่เห็นประโยชน์

แผนภูมิที 7 แผนทีแสดงเหตุผล
ไฮเออร์ (Hyerle 1996, อ้างถึงใน สุ รศักดิ หลาบมาลา
: 38 – 45) กล่าวว่า แผนที
ความคิดเป็ นเครื องมือให้นกั เรี ยนเข้าใจกระบวนการคิด และมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ ได้เสนอแผนที
ความคิดไว้ดงั นี
. การคิ ด แบบอุ ป มาอุ ป ไมย (metaphorical)
คื อ เปรี ย บเที ย บสิ งที ต่ า งกัน ใช้เ ชื อม
แนวความคิด ประการ แผนทีชนิดนี เรี ยกว่า แผนทีการคิดแบบสะพาน (bridge map) เช่น

ให้รักษาความดี

เสมือน

เกลือรักษาความเค็ม

แผนภูมิที 8 แผนทีการคิดแบบอุปมาอุปไมย
. การคิดระบบเชิงพลวัฒน์ (systems dynamics thinking) เป็ นการคิดแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล ระหว่างลําดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน อาจจะแสดงด้วยแผนทีรู ปภาพต่าง ๆ
ดังนี
. แผนทีเชิงระบบขันตอน (system map) ซึงจะรู ้จกั กันในกระบวนการ input
Process และoutput และอาจจะมีการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับได้ดว้ ย เช่น
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สติปัญญาสูง

เอาใจใส่ ต่อการเรี ยนดี

ผลการเรี ยนดี

เกรดเฉลียสูง

แผนภูมิที 9 แผนทีเชิงระบบขันตอน
2.2 แผนทีลําดับเหตุการณ์ (flow map) ใช้แสดงเหตุการณ์ทีเกิดขึนอย่างต่อเนื อง
แล้วนําไปสู่ผลอย่างใดอย่างหนึง เช่น
ฝนตกหนัก

นําทะเลหนุน

นําท่วมกรุ งเทพฯ

แผนภูมิที 10 แผนทีลําดับเหตุการณ์
. แผนทีแสดงเหตุผลซับซ้อน (multi – flow map)
causc and effect map ก็ได้

บางครังก็อาจจะเรี ยกว่า

พ่อแม่ไม่มีเวลาให้

ครู ดุ

หันหาสุ รา
และสารเสพ
ติด

ผลการเรี ยน
ตกตํา

คิดสัน
ฆ่าตัวตาย

คบเพือนไม่ดี
แผนภูมิที 11 แผนทีแสดงเหตุผลซับซ้อน
. การคิดแบบลําดับสู งตํา (hierarchical thinking) คือ การคิดทีมีแนวความคิดหลัก
แนวความคิดย่อย หรื อความคิดทีแบ่งได้เป็ นลําดับขัน หรื อแบ่งเป็ นประเภท ซึ งอาจจะแสดงด้วย
แผนทีความคิดดังนี
. แผนทีความคิดแบบส่ วนร่ วม/ส่ วนย่อย (whole / part / map) แสดงถึงความ
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เกียวพันระหว่างหลักการใหญ่กบั หลักการย่อย เช่น
สัตว์ทีมีกระดูกสันหลัง
สัตว์
สัตว์ทีไม่มีกระดูกสัน
หลัง

สิ งมีชีวิต

พืชยืนต้น
พืช
พืชล้มลุก
แผนภูมิที 12 แผนทีความคิดแบบส่ วนร่ วม/ส่ วนย่อย
. แผนทีความคิดแบบประเภท ( classification map ) แสดงให้เห็นการแยกเป็ น
ประเภทต่าง ๆ เช่น
งบประมาณโรงเรี ยน

หมวดเงินเดือน

หมวดค่าตอบแทน

หมวดสิ งก่อสร้าง

หมวดวิจยั

แผนภูมิที 13 แผนทีความคิดแบบประเภท
. การคิดแบบประเมิน ( evaluative thinking ) หัวข้อนี รวมเอาการคิดแบบบรรยายและ
เปรี ยบเทียบไว้ดว้ ยแสดงเป็ นแผนทีความคิด ได้ดงั นี
. แผนทีบรรยายคุณภาพ หรื ออารมณ์ ( bubble map ) ของบุคคล สถานที หรื อ
ตัวแปร เช่น
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ตังอยูใ่ นชนบท

ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ

สถาบันราชภัฎ

ค่าเล่าเรี ยน

สถาบันอุดมศึกษา
แผนภูมิที 14 แผนทีบรรยายคุณภาพ หรื ออารมณ์
. แผนทีเปรี ยบเทียบความคิด หรื อคุณภาพ ( double bubble map ) ใช้เปรี ยบ
เทียบแนวความคิด เหตุการณ์ หรื อสิ งใดสิ งหนึงกับอีกสิ งหนึง ทังในส่ วนทีเหมือนกัน และแตกต่าง
กัน เช่น
ส่ วนทีแตกต่าง

ส่ วนทีคล้าย

รวมเป็ นกลุ่ม

การศึกษา

ไม่เคร่ งศาสนา

ชีวติ ซับซ้อน

โลกตะวันตก

การอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ

ส่ วนทีแตกต่าง
ประเพณี เฉพาะ

โลกตะวันออก

ศาสนา

ชีวติ เรี ยบง่าย

แผนภูมิที 15 แผนทีเปรี ยบเทียบความคิด หรื อคุณภาพ
ชาตรี สําราญ (
: – 46 ) เสนอรู ปแบบของการทําแผนทีความคิดไว้ รู ปแบบ ดังนี
. Mind Mapping จากแนวคิดของ โทนี บูซาน ( Tony Buzan ) ใช้ในการระดมพลังสมอง
โดยบันทึกความคิดหลักไว้ตรงกลาง แล้วแตกสาขาออกไปเป็ นคิดย่อย
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แผนภูมิที 16 แผนทีโทนี บูซาน
2. แผนทีวงกลมเหลือมซ้อน ( overlapping cicles map ) ใช้ในการนําเสนอสิ งทีเหมือนกัน
และต่างกัน

สิ งทีต่างกัน

สิ งทีต่างกัน

สิ งทีเหมือนกัน
แผนภูมิที 17 แผนทีวงกลมเหลือมซ้อน
. แผนทีวงกลม ( a circle map ) ใช้ในการเสนอขันตอนต่าง ๆ ทีสัมพันธ์กนั เรี ยตามลําดับ
เป็ นวงกลม

แผนภูมิที 18 แผนทีวงกลม
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. แผนทีความคิดรวบยอด ( a concept map ) ใช้ในการเขียนแสดงความคิดรวบยอดไว้
กึงกลาง แล้วลากเส้นให้สมั พันธ์กบั ความคิดรวบยอดอืน ๆ ทีสําคัญรองลงไปหรื อซับซ้อน

แผนภูมิที 19 แผนทีความคิดรวบยอด
. แผนทีรู ปแมงมุม ( a spider map ) ใช้ในการเขียนแสดงความคิดรวบยอดทีสําคัญใน
กึงกลาง แล้วแตกความคิดรวบยอดย่อยออกไป

แผนภูมิที 20 แผนทีรู ปแมงมุม
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วิสาข์ จัติวตั ร์ ( 2545 : 1 – 4 ) ได้เสนอประเภทของแผนทีความคิดไว้ดงั นี
. แผนทีภูมิลาํ ดับเหตุการณ์ ( chain of events ) ใช้บรรยายลําดับเหตุการณ์ หรื อขันตอน
ของกระบวนการ
เหตุการณ์เริ มแรก
เหตุการณ์ทีสอง
เหตุการณ์สุดท้าย
แผนภูมิที 21 แผนทีภูมิลาํ ดับเหตุการณ์
2. แผนทีภูมิอนุ กรม หรื อลําดับทีต่อเนือง ( continuum ) ใช้บรรยายเหตุการณ์ ปริ มาณ
จํานวน ความหมาย จากสูงสุ ดไปตําสุ ด จากมากไปหาน้อย

ตํา
สูงสุ ด
แผนภูมิที 22 แผนทีภูมิอนุกรม หรื อลําดับทีต่อเนือง
. แผนภูมิแมงมุม ( spider map ) คือแผนภูมิทีมีความคิดรวบยอดทีสําคัญอยูต่ รงกลาง
กระจายออกไป

รายละเอียด
ความคิดหลัก

แผนภูมิที 23 แผนภูมิแมงมุม
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. แผนภูมิรูปวงกลมซ้อน ( overlapping circle or over diagram ) ประกอบด้วยวงกลมสอง
หรื อสามวงกลมซ้อนเหลือมกัน เพือจําแนกความคิด เหตุการณ์ ตัวละคร และเรื องราวทีเหมือนและ
ต่างกัน ส่ วนของวงกลมทีซ้อนกัน แสดงถึงสิ งทีเหมือนกัน ส่ วนทีไม่ซอ้ นกัน คือ ส่ วนทีแตกต่างกัน

A
A

C

B

C
C

B
C

D

แผนภูมิที 24 แผนภูมิรูปวงกลมซ้อน
. แผนภูมิรูป web เป็ นแผนภูมิซึงมีความคิดรวบยอด คําศัพท์ หรื อเหตุการณ์ทีสําคัญอยู่
ตรงกลาง และรายล้อมด้วยสิ งทีสําคัญรองลงมา ซึงมีความสัมพันธ์กบั สิ งทีอยูต่ รงกลาง
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รายละเอียด
ความคิด
หัวข้อสําคัญ
รายละเอียด

แผนภูมิที 25 แผนภูมิรูป web
. แผนภูมิรูปก้างปลา ( fishbone mapping ) คือแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในรู ปของเหตุ – ผล

สาเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ
รายละเอียด

ผล
รายละเอียด
สาเหตุ

แผนภูมิที 26 แผนภูมิรูปก้างปลา

รายละเอียด

สาเหตุ
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สมศักดิ สิ นธุระเวชญ์ ( 2542 : 11 – 13 ) ได้เสนอแผนทีความคิดไว้ดงั นี
. A CONCEPT MAP เขียนความคิดรวมยอดไว้กึงกลาง ลากเส้นให้สัมพันธ์กบั ความคิด
รวมยอดอืน ๆ

แผนภูมิที 27 A CONCEPT MAP
2. A SPIDER MAP เขียนความคิดรวบยอดทีสําคัญไว้กึงกลางและเขียนคําอธิ บายทีบอก
ลักษณะของความคิดรวบยอดอืนไว้ดว้ ย

แผนภูมิที 28 A SPIDER MAP
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. OVERLAPPING CIRCLES MAP นําเนอสิ งทีเหมือนกันและต่างกัน

สิ งทีต่างกัน

สิ งทีต่างกัน

สิ งทีเหมือนกัน
แผนภูมิที 29 OVERLAPPING CIRCLES MAP
4. A CIRCLE MAP เสนอขันตอนต่าง ๆ ทีสัมพันธ์ เรี ยงตามลําดับเป็ นวงกลม

แผนภูมิที 30 A CIRCLE MAP
5. A FISHBONE MAP เสนอสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน

แผนภูมิที 31 A FISHBONE MAP
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. A TWO – GROUP INTERACTION MAP เสนอจุดประสงค์และการกระทําการ
ตอบสนองของกลุ่มทีขัดแย้งหรื อแตกต่างกัน

แผนภูมิที 32 A TWO – GROUP INTERACTION MAP
จากประเภทของแผนทีความคิดดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่
แผนทีความคิดมีหลาย
ประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นแผนภูมิแบบเปรี ยบเทียบ แบบจําแนกประเภท แบบลําดับเหตุการณ์
แบบแสดงเหตุผล หรื อแบบพรรณนา อย่างไรก็ตามการจะสร้างแผนทีความคิดได้ ผูเ้ รี ยนต้องเข้าใจ
ขันตอน หลักการ และวิธีสร้างก่ อนจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสร้างแผนทีความคิดได้อย่างชัดเจนและสื อ
ความหมายได้ถูกต้องอย่างสมบูรณ์
กฎเกณฑ์ ของแผนทีความคิด
การสร้างแผนทีความคิดมีกฎเกณฑ์กาํ หนดลักษณะพืนฐานไว้ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
บูซาน และบูซาน( Buzan and Buzan 1997 : 97 – 105 )
1. เทคนิ ค ( techniques ) แผนทีความคิด เป็ นเครื องมือทีอาศัยเทคนิ คทีช่วยทําให้
ประสิ ทธิภาพทางการคิดเพิมขึน ซึงถือว่าเป็ นลักษณะพืนฐานทีต้องมีในแผนทีความคิด โดยแบ่งได้
เป็ น ลักษณะ ได้ดงั นี
. ใช้การเน้น ( use emphasis ) การสร้างแผนทีความคิดจะใช้การเน้นให้เห็นถึง
ความสําคัญของความคิดในแผนผังโดยอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่
. การใช้รูป ภาพตรงกลาง และใช้สี ตงแต่
ั
สี ขึ นไป เพือให้รู ป ภาพมี ค วาม
น่าสนใจ
. การใช้รูปภาพ และคําทีมีมิติต่างกัน เพราะมิติจะทําให้ดูโดดเด่นขึน ซึงมีผลทํา
ให้จาํ และสื อสารได้ง่ายขึน

75
. การใช้คาํ หรื อรู ปภาพทีสามารถรับรู ้และเข้าใจได้ง่าย และช่วยให้เข้าใจแผนผัง
ได้ดีขึน
. การใช้คาํ เส้น และรู ปภาพทีมีขนาดแตกต่างกัน ซึ งขนาดจะเป็ นตัวบอกถึ ง
ความสําคัญของสิ งต่าง ๆ ในแผนผัง
. การเว้นระยะระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนผังทีเหมาะสม จะช่วยเพิม
ความชัดเจนของภาพ และช่วยให้เห็นถึงลําดับความสําคัญของการแยกแยะประเด็น
. ใช้การเชือมโยงสัมพันธ์ ( use association ) ในการสร้างแผนทีความคิด ( Mind
Mapping ) ต้องอาศัยการเชื อมโยงของความคิดทีผูส้ ร้างสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดว้ ยการใช้
เทคนิคต่าง ๆ ดังนี
. การใช้ลูกศรเมือต้องการเชื อมโยงความคิดภายในความคิดหลักเดียวกันหรื อ
ระหว่างความคิดหลักแต่ละความคิด ซึ งลูกศรนี อาจจะมีหวั เดียว ( uni – directional ) หรื อหลายหัว
( multi – headed ) ก็ได้ และสามารถชีไปข้างหลังหรื อข้างหน้าก็ได้
. การใช้สีเดียวกันในการแสดงความเชือมโยงของความคิด ซึ งสี จะเป็ นเครื องมือ
ทีช่วยกระตุน้ ความจํา และช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ดว้ ย
. การใช้รหัสหรื อสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ดอกจัน อัศเจรี ย ์ เครื องหมายคําถามไว้
ข้างคํา เพือแสดงความเชือมโยงของความคิด หรื อมิติอืน ๆ ซึ งรหัสจะเป็ นตัวช่วยให้เชือมโยงส่ วน
ต่ า ง ๆ ของแผนผัง ได้ท ัน ที และช่ ว ยประหยัด เวลาโดยใช้แ ทนคน องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ หรื อ
กระบวนการต่าง ๆ เป็ นต้น
. มีความชัดเจน ( be clear ) แผนทีความคิดจะต้องมีความชัดเจนในประเด็น
ต่อไปนี
. ใช้คาํ หลัก ( key word ) ในการแสดงความคิดเพียงหนึงความคิดเท่านัน
. เขียนคําทุกคําทีเป็ นการแสดงถึงความคิดของผูส้ ร้างแผนทีความคิดโดยคําทีใช้
ต้องกะทัดรัด และสามารถแสดงถึงความสําคัญได้ดว้ ยการใช้ตาํ แหน่งบนแผนผัง
. การเขียนคําจะเขียนเหนือเส้นแต่ละเส้น
. ลากเส้นแต่ละเส้นให้มีความยาวเท่ากับความยาวของคํา
. ลากเส้นหลักเพือเชือมโยงรู ปภาพตรงกลางกับความคิดหลัก
6. แสดงความเชือมโยงของเส้นแต่ละเส้นกับเส้นอืน ๆ
. ลากเส้นหลักให้หนากว่าเส้นอืน ๆ
. สร้างแฟนผังให้มีลกั ษณะทีต่อเนืองไม่ขาดตอนออกจากกัน
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. วาดรู ปภาพให้มีความชัดเจนทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นไปได้ แผนทีความคิดทีชัดเจน
นันจะมีลกั ษณะทีงดงามและดึงดูดความสนใจ
. พยายามวางกระดาษทีจะใช้วาดแผนผังให้อยู่ในแนวนอน เพราะจะทําให้มี
พืนทีว่าง ( space ) ในการวาดแผนผังมากขึน
. พยายามเขียนคําต่าง ๆไม่ให้กลับหัว เพราะจะทําให้ง่ายต่อการเข้าใจความคิดที
แสดงออกมามากยิงขึน ยิงเขียนคําให้อยูใ่ นแนวนอนมากเท่าใด ก็จะอ่านแผนผังได้ง่ายขึนเท่านัน
. มีการพัฒนารู ปแบบของตนเอง ( personal style ) แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งรักษา
กฎเกณฑ์พืนฐานของแผนที ความคิดด้วย การสร้ างแผนทีความคิดเป็ นการแสดงถึงลักษณะทาง
ความคิ ดที เป็ นส่ วนตัวของผูส้ ร้ าง ซึ งจะทําให้จดจําข้อมูลของแผนผังได้ง่ายขึน แต่ก็ตอ้ งรั กษา
กฎเกณฑ์พืนฐานของแผนทีความคิดไว้ให้ครบถ้วนด้วย
นอกจากนี ธัญญา ผลอนันต์ (
: 43 – 48 ) ได้สรุ ปกฎเกณฑ์ของแผนทีความคิดไว้
ดังต่อไปนี
. เริ มด้วยวาดรู ปภาพจากศูนย์กลางตรงกึ งกลางหน้ากระดาษ โดยวางกระดาษตาม
แนวนอน ภาพ ๆ เดียวจะสื อความหมายแทนคํามากกว่าพันคํา ทังยังช่วยเชือมโยงความคิดทําให้พืน
ความจําง่ายขึน
. หัวข้อสําคัญของเรื องแตกออกจากภาพศูนย์กลาง และเขียนด้วยตัวอักษรหนาเส้นที
แตกออกจากภาพศูนย์กลางควรหน้าเรี ยวไม่ทือแข็ง และเขียนด้วยอักษรหนา ความยาวของคํา
เท่ากับความยาวของเส้น เพือให้เกิดความต่อเนืองในการคิด
. เขียนคําเหนื อเส้นโดยแต่ละเส้นต้องเชือมต่อกับเส้นอืน ๆ เพือให้เกิดความสัมพันธ์
และโครงสร้างของแผนทีความคิด โดยแตกออกเป็ นกิงก้านสาขาแผ่ไปอย่างไม่สินสุ ด
. ใช้รูปภาพให้มากทีสุ ดเท่าทีจะมากได้ในการเขียนแผนทีความคิด เพือเป็ นการช่วย
การทํางานของสมอง ดึงดูดสายตา และช่วยในการจํา
. ใช้สีอย่างน้อย สี ระบาย ตกแต่งลงบนแผนทีความคิด เพือเน้นความสําคัญและช่วย
กระตุน้ กิจกรรมการใช้จินตนาการของสมอง ทังยังช่วยดึงดูดความสนใจด้วย
2. แบบแผนของแผนผัง ( layout ) การสร้างแผนทีความคิด นอกจากใช้เทคนิคต่าง ๆ ช่วย
ให้แผนทีความคิดมีประสิ ทธิภาพแล้ว ยังต้องอาศัยการวางรู ปแบบของแผนผังทีดีอีกด้วยได้แก่
. การใช้การเรี ยงลําดับขันตอนของการคิด ( use hierarchy ) ในการสร้างแผนที
ความคิดต้องมีการเรี ยงลําดับการคิดก่อนและหลังในเรื องต่าง ๆ
. การใช้การเรี ยงลําดับเกียวกับตัวเลข ( use numerical order ) การสร้างแผนที
ความคิดในงานบางอย่าง เช่ น การพูด การเรี ยงความ และการตอบข้อสอบต้องมีลาํ ดับขันในการ
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เขี ย นหรื อ การพูด ตัว เลขเป็ นสัญลัก ษณ์ ทีจะต้อ งอ้า งอิ ง ถึ ง ขันตอน และช่ ว ยในการจัด ขันตอน
นําเสนอได้อย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะเกียวกับลักษณะของแผนทีความคิดทีดี มีดงั ต่อไปนี
. แผนทีความคิดไม่ควรมีความยุง่ เหยิง ถึงแม้จะมีการแตกแขนงของความคิดมากมาย
แต่ผูอ้ ่านก็สามารถเข้าใจความคิด และขันตอนของความคิดทีแสดงในแผนทีความคิดได้โดยไม่
สับสน
2. รู ปภาพและคํามีความหมายชัดเจน และมีความเป็ นรู ปธรรม สามารถเข้าใจได้ง่าย
และใช้เวลาน้อย
จากกฎเกณฑ์ของแผนทีความคิด สรุ ปได้ว่า แผนทีความคิด จะเน้นความสําคัญของแผนผัง
โดยอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รู ปภาพ สี เส้น ความชัดเจนของคําการเชือมโยงความคิดทีผูเ้ ขียน
ถ่ายทอดออกมาโดยใช้รูปแบบทีแต่งต่างกัน
ขันตอนการสร้ างแผนทีความคิด
นักศึกษาได้เสนอวิธีการนําแผนทีความคิดไปใช้ในการเสนอรวมทังขันตอนในการทําแผน
ทีความคิดไว้ดงั นี
ไฮล์แมน และคณะ ( Heilman et al.
: 142 ) ได้เสนอแนะการทําแผนทีความคิดไว้เป็ น
ขันตอนดังนี
. เลือกคําทีเป็ นหัวเรื อง หรื อหัวข้อเรื อง
. เขียนคําทีเป็ นหัวเรื อง ไว้บนกระดานดํา หรื อ กระดาษชาร์ท
. ระดมสมอง ( brainstorm ) เกียวกับคําทีสัมพันธ์กบั หัวข้อ ( topic ) แล้วเขียนคําเหล่านี
ลงไป
. จับกลุ่มคําเป็ นพวก ๆ แล้วเขียนหัวย่อย ๆ เติมคําทีจําเป็ นเพิมเติมลงในแผนทีความคิด
นอกจากนี ไคลน์ และคณะ ( Klein et al.
: 279 ) ได้เสนอวิธีการสร้างแผนทีความคิด
ไว้ดงั นี
. เลือกคําทีเป็ นคําศัพท์สําคัญของเค้าเรื อง หรื อหัวข้อ และเขียนคําทีเป็ นหัวเรื อง เช่ น
Boating ลงตรงกลางแผนทีความคิด
2. ครู ให้นกั เรี ยนคิดคําทีเกียวข้องกับหัวเรื อง เมือนักเรี ยนบอกคํา ครู เขียนคํานัน ๆ ลง บน
กระดาน รอบ ๆ คําสําคัญหรื อหัวเรื อง เช่น เกียวกับเรื อ นักเรี ยนนึกถึงคําว่า fish , sail , water ,
beach เป็ นต้น
3. กระตุน้ ให้นกั เรี ยนอภิปรายว่า ทําไมจึงคิดว่า boating เป็ นคําศัพท์สาํ คัญ ซึ งนักเรี ยน
อาจจะอภิปรายว่า เมือพูดถึงการตกปลา การพายเรื อ ซึงเป็ นหัวข้อสําคัญของเรื อง
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. นักเรี ยนอภิปรายวิธีทีคําสัมพันธ์กบั คําอืน ๆ เช่น เราใช้เรื อเพือออกไปตกปลา หรื อ เรา
พายเรื ออยูใ่ นนํา เป็ นต้น
สมาน ถาวรรัตนวณิ ช ( 2541 : 37 ) ได้กล่าวถึงขันตอนการสร้างแผนทีความคิดไว้ทงหมด
ั
ทังหมด ขันตอน ดังนี
ขันที เริ มด้วยสัญลักษณ์หรื อรู ปภาพลงบนกระดาษ
ขันที ระบุคาํ สําคัญหลัก
ขันที เชื อมโยงคําอืนๆ ทีเกี ยวข้องกับคําสําคัญหลักด้วยเส้นโยงจากคําสําคัญหลักตรง
กลางออกไปทุกทิศทุกทาง
ขันที เขียนคําทีต้องการ คํา ต่อ เส้น แต่ละเส้นควรเกียวข้องกับเส้นอืน ๆ ด้วย
ขันที ขยายคําสําคัญอืน ๆ ทีเกียวข้องให้มากทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นไปได้
ขันที ใช้สี รู ปภาพ ลักษณะของเส้น เป็ นการระบุถึงลักษณะของการเชื อมโยง การเน้น
หรื อลําดับ
สําหรับอุปกรณ์ในการสร้างแผนทีความคิดนัน ควรมีปากกาสี ต่าง ๆ กัน ( อย่างน้อย สี )
เพือใช้ในการสร้างแผนทีความคิดทีมีความหลากหลายและพืนทีทีจะใช้ในการสร้างแผนที ความคิด
ต้องมีขนาดกว้างพอสมควร อาจเป็ นกระดาษขนาดใหญ่ หรื อกระดานดําก็ได้
บูซาน ( Buzan 1997 : 96 ) กล่าวถึงวิธีการสร้างแผนทีความคิดว่ามีวิธีการดังนี
. เริ มด้วยภาพสี ตรงกึงกลางหน้ากระดาษ ภาพ ๆ เดียวมีค่ากว่าคําพันคํา ซํายังช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และเพิมความจํามากขึนด้วย ให้วางกระดาษแนวนอน
. ใช้ภาพมากทีสุ ด ในแผนทีความคิดส่ วนทีใช้ภาพได้ให้ใช้ก่อนคําหรื อใช้รหัสเป็ นการ
ช่วยการทํางานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยจํา
. ควรเขียนคําบรรจงตัวใหญ่ ๆ ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ เพือการย้อนกลับ
มาอ่านใหม่ จะทําให้เห็ นภาพที ชัดเจนขึน สะดุ ดตา อ่านง่ายชัดเจน จะช่ วยให้ประหยัดเวลาเมือ
ย้อนกลับมาอ่านอีกครัง
. เขี ย นคํา เหนื อ เส้ น แต่ ล ะเส้ น ต้อ งเชื อมต่ อ กับ เส้ น อื น ๆ เพื อให้ แ ผนที ความคิ ด มี
โครงสร้างพืนฐานรองรับ
. คําควรจะมีลกั ษณะเป็ นหน่ วยคํา กล่าวคือ คําละเส้น เพราะจะช่วยให้แต่ละคําเชือมโยง
กับคําอืน ๆ ได้อย่างอิสระ เปิ ดทางให้แผนทีความคิดคล้องตัวและยืดหยุน่ มากขึน
. ใช้สีให้ทวแผนที
ั
ความคิด เพราะสี จะช่วยยกระดับความจํา เพลินตากระตุน้ สมองซีกขวา

79
. เพือให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ ควรปล่อยให้สมองมี อิสระมากที สุ ดเท่าที จะ
เป็ นไปได้ อย่ามัวคิดว่าจะเขียนลงตรงไหนดี หรื อ จะใส่ หรื อไม่ใส่ อะไร เพราะจะทําให้เสี ยเวลา
และความคิดหยุดชะงัก
จากขันตอนการสร้างแผนทีความคิด สรุ ปได้ว่า การทีจะสร้างแผนทีความคิดให้ได้ดีนัน
ผูส้ ร้างต้องมีความเข้าใจในเนื อหาอย่างชัดเจน เพราะการสร้างแผนทีความคิดนัน จะต้องสร้างให้
สัมพันธ์กบั เนือหา เรี ยงลําดับความคิดหลัก ความคิดรองและความคิดย่อยให้ถูกต้อง
การประยุกต์ แผนทีความคิดมาใช้ ในงานต่ าง ๆ (application of Mind Mapping)
บูซาน และบูซาน ( Buzan and Buzan 1997 : 175 – 283) ได้เสนอว่า แผนทีความคิดนัน
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้มากมาย ได้แก่
. การจดบันทึก (note taking) การจดบันทึกทัวไปมักใช้ในการจดแบบแนวนอนหรื อ
แนวตังทางเดียวเป็ นการเปลียนความคิดหนึงไปสู่ ความคิดอืน ๆ ในลักษณะเส้นตรง และเส้นขนาน
ทําให้ไ ม่ ไ ด้ประโยชน์จากการบันทึ ก อย่างเต็มที เนื องจากไม่เ ห็ นจุ ดสํา คัญ และไม่สามารถนํา
ความคิดมาเชือมโยงต่อกันได้ทาํ ให้ยากต่อการจํา แต่หากเปลียนรู ปแบบการจดบันทึกเป็ นแบบแผน
ทีความคิดจะทําให้ผจู ้ ดบันทึกมองเห็นภาพรวม จุดสําคัญ และความเชื อมโยงชองเนื อหา มีความ
เป็ นอิสระ และง่ายต่อการจดจําจนเกิดความเข้าใจในเนือหานัน ๆ มากขึน
บูซาน และบูซาน ( Buzan and Buzan (1997 : 49 – 50) ได้แสดงทัศนะเกียวกับข้อเสี ยของ
การจดบันทึกโดยทัวไปไว้ดงั นี
. บดบัง คํา สําคัญ เนื องจากคําสํา คัญมักจะไปปรากฏอยู่ในหน้า ต่า ง ๆ ทํา ให้ขาดการ
เชือมโยงระหว่างความคิดหลัก (key concepts)
2. ยากต่อการจดจํา เนื องจากการจดบันทึกใช้อยูเ่ พียงสี เดียว ทําให้ดูน่าเบือ จึงง่ายต่อการถู
กระทิงหรื อถูกลืม
. สิ นเปลืองเวลา เนื องจากจดบันทึกสิ งที ไม่สําคัญ และเสี ยเวลาในการค้นหาคําสําคัญ
(keyword)
4. ไม่ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ เนื องจากการจดบันทึกโดยทัวไปเป็ นการปิ ดกันการ
เชื อมโยงของเนื อหา ดัง นัน จึ ง เป็ นการขันขวางความคิ ด สร้ า งสรรค์ และการจํา เมื อนํา แผนที
ความคิด มาใช้เป็ นเครื องมือในจดบันทึกจะทําให้ผูจ้ ดบันทึ กเห็ นคําสําคัญ (keyword) หรื อ
ความสําคัญของเนือหาได้อย่างชัดเจน และสามารถมองเห็นการเชือมโยงระหว่างความคิดหลัก (key
concepts) นอกจากนี ยังเป็ นการช่วยประหยัดเวลาโดยการจดเนื อหาทีสําคัญ ทําให้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
กับการจดบันทึกสิ งทีไม่สาํ คัญรวมทังทําให้จดจําได้ง่ายขึนและเปิ ดกว้างความคิดอย่างสร้างสรรค์
อีกด้วย
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ไวครอบ ( Wycoff 1991 : 65 – 68) ได้เสนอขันตอนการจดบันทึกจากการฟัง ไว้ดงั นี
ขันที ขันการฟั ง (listen) เป็ นขันทีรั บข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่ ภายในบุคคล โดยมี
ข้อแนะนําดังนี
. การเรี ยนรู ้ทีจะอดทนและเงียบ (learn to totkerate silence) เพราะบ่อยครังถ้าไม่
อดทนฟังหรื อพูดในขณะฟังก็จะพลาดข้อมูลทีสําคัญได้
. ควรถามคําถาม (ask question) ควรใช้คาํ ถามปลายเปิ ด เพือให้รับข้อมูลที
มากกว่าการใช้คาํ ถามปลายปิ ด
. ควรฟังด้วยความคิดในเชิงบวกและเสริ มแรง (be positive and reinforcing) การ
เปิ ดใจรับข้อมูลจากการฟังนันจะทําให้ผพู ้ ดู รู ้สึกผ่อนคลาย และให้ขอ้ มูลได้ตรงจุด
. หลีกเลียงการตัดสิ นใจ (avoid judgments) ไม่ควรตัดสิ นข้อมูลทีได้รับจากผูพ้ ดู
ซึงทําให้สามารถรับข้อมูลได้มากขึน
ขันที ขันรวบรวม (organize) เป็ นขันตอนทีผูจ้ ดบันทึกการเน้นไปยังสาระสําคัญของ
เรื องราวได้รับจากขันที
ขันที ขันสื อสาร (telegraph) เป็ นขันทีจดบันทึกนําสาระสําคัญมาเขียนให้เกิดความหมาย
. การตัดสิ นใจ (decision making) ในการตัดสิ นใจทําสิ งใดสิ งหนึ ง โดยปกติมกั ไม่
สามารถเห็ นถึ งผลดี หรื อผลเสี ยได้ชัดเจน ทําให้บางครั งเกิ ดการตัดสิ นใจที ผิดพลาด ก่ อให้เกิ ด
ผลเสี ยกับตนเองและส่ วนร่ วมได้ แต่ถา้ ใช้แผนทีความคิดช่วยในการตัดสิ นใจจะทําให้สามารถเห็น
ถึงผลดีหรื อผลเสี ยทีเกิดจากการตัดสิ นใจได้ชดั เจนยิงขึน ทําให้โอกาสในการตัดสิ นใจผิดพลาดมี
น้อยลง
. การเสนอผลงาน (presentation) การเสนอผลงานทีทําโดยทัวไป บางครังทําให้ผทู ้ ีรับ
สารไม่สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน ไม่เห็นภาพรวมหรื อองค์ประกอบของสิ งทีกําลังแสดงรวมไป
ถึงความเชือมโยงขององค์ประกอบย่อยอีกด้วย แต่ถา้ ใช้แผนทีความคิดในการเสนอผลงานจะทําให้
เห็นภาพรวมของสิ งของทีต้องการแสดง รวมทังการเชื อมโยงขององค์ประกอบ และมีการเน้นถึง
ส่ วนทีสําคัญ ทําให้การเสนอผลงานมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
. การแก้ปัญหา (problem solving) การใช้แผนทีความคิดเป็ นตัวช่วยในการแก้ไขปั ญหา
นันมีกระบวนการคล้าย ๆ กับการวิเคราะห์ตนเอง แต่ต่างกันทีการแก้ปัญหานี มุ่งเน้นไปทีลักษณะ
บุคลิกเฉพาะตัว หรื อคุณลักษณะเฉพาะ (specific personality) ทีอาจเป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดการวิตก
กัง วล และกรณี ที ไม่ ส ามารถหาสาเหตุ ที แท้จ ริ ง ของปั ญ หาได้แ ผนที ความคิ ด สามารถช่ ว ยให้
มองเห็นภาพรวมของปั ญหา และเป็ นการเชือมโยงระหว่างสาเหตุกบั ปั ญหาทีเกิดขึนได้ รวมทังยัง
แสดงให้เห็นถึงแนวทางทีหลากหลายในการแก้ปัญหา
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บูซาน และบูซาน ( Buzan and Buzan 1997 : 185 – 186) ได้เสนอขันตอนในการแก้ปัญหา
โดยใช้แผนทีความคิดไว้ดงั นี
ขันที การเตรี ยมพร้อมกับสิ งแวดล้อมรอบตัว (prescntation of your environment) เป็ นขัน
ของการสํารวจด้วยตัวเองเกียวกับทรัพยากรทีมีอยูร่ อบ ๆ ทีจะใช้ได้สะดวกและสามารถสนับสนุน
การแก้ปัญหาได้
ขันที การสร้างแผนทีความคิด (cracation of the maps) เป็ นขันทีดําเนินการสร้างแผนที
ความคิดซึ งจะพยายามระดมความคิดให้ได้มากทีสุ ด โดยคํานึ งถึงหลัก ประการทีควรพิจารณา
ได้แก่ สิ งทีไม่ชอบ (dislike) เป็ นสิ งทีจะมาขัดขวางการแก้ปัญหา สิ งทีชอบ (like) เป็ นสิ งทีจะช่วย
ส่ งเสริ มการคิดแก้ปัญหาได้สะดวก และการแก้ปัญหา (solution) เป็ นการแยกแยะและดําเนิ นการ
วางแผนแก้ปัญหา
ขันที การอภิปรายอย่างเป็ นทางการ (formal discussion) เป็ นขันทีนําแผนทีความคิดทีได้
สร้างขึนมาอภิปรายสรุ ปเพือเลือกกระบวนการในการแก้ปัญหา
. การวางแผน (planning) การวางแผนต้องอาศัยการวิเคราะห์ถึงปั จจัยทีเกียวข้องกับงาน
ต่ า ง ๆ ที ดํา เนิ น การ เช่ น จุ ด ประสงค์ บุ ค คลที เกี ยวข้อ ง สถานที เวลาที เหมาะสมเป็ นต้น
เพราะฉะนันหากใช้แผนทีความคิดในการวางแผนก็จะทําให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าวได้
อย่างครอบคลุม และทําให้การวางแผนมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
ไวครอบ ( Wycoff 1997 : 81 – 82) ได้เสนอหลักของการวางแผนของการทําโครงการไว้
ว่าการเริ มดําเนิ นการควรมีช่วงทีเรี ยกว่า “การประกายความคิด” (mind burst) โดยใช้เวลาประมาณ
นาที เป็ นช่วงทีผูร้ ่ วมทํางานช่วยระดมความคิดทีจะหาประเด็นสําคัญ หรื อชือของโครงการซึงถือ
ว่าเป็ นช่ วงเวลาที มีความสําคัญมาก เพราะถ้าสามารถเริ มต้นได้ดีโอกาสทีโครงการจะสําเร็ จทีมี
ความเป็ นไปได้สูงถึง % ส่ วนทีต้องคํานึงถึงในการโครงการ ได้แก่ WWWWWHM มีความหมาย
ดังต่อไปนี
Who (ใคร) โดยคํานึ งถึงว่า ใครบ้างทีมีความเกียวข้องกับโครงการใครจะเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ใครจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ ใครจะเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ และใครบ้างทีต้องปฏิบตั ิงาน
What (อะไร) โดยคํานึงถึงสิ งต่าง ๆ ทีมีความเกียวข้องกับโครงการ ได้แก่ อะไรบ้างทีต้องรู ้
อะไรบ้างทีเป็ นทรัพยากรทีต้องใช้ อะไรบ้างทีทรัพยากรทีต้องใช้ อะไรบ้างทีมีอยูแ่ ล้ว หรื ออะไรที
ยังไม่มี
When (เมือไร) โดยคํานึ งถึงเวลาทีต้องใช้ในการดําเนิ นโครงการ และเมือไรทีต้องการให้
โครงการเสร็ จสิ น
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Where (ทีไหน) โดยคํานึ งว่าทีใดเหมาะสมเป็ นสถานทีของการทําโครงการ หรื อเป็ น
สถานทีทีสามารถค้นหาทรัพยากรมาใช้ได้
Why (ทําไม) โดยคํานึงว่าทําไมจึงต้องลงทุนทําโครงการ โครงการมีความสําคัญอย่างไร
How (อย่างไร) โดยคํานึงถึงวิธีการทีจะทําให้โครงการสําเร็ จได้ตามจุดประสงค์ทีตังไว้
Money (งบประมาณ) โดยคํานึ งถึงจํานวนเงินทีต้องการใช้ในการลงทุนทําโครงการว่าจะ
ได้มาจากไหน รวมไปถึงผลกําไรด้วย
. การประชุม แผนทีความคิดสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการประชุมได้ โดยการเขียนหัว
เรื องทีประชุมไว้ตรงกลางภาพ และวาดประเด็นสําคัญในการประชุมไปตามกิงก้านสาขา โดยจัด
วางข้อมูลต่าง ๆ ตามแขนงทีแตกออกไปตามลําดับ ซึ งช่วยให้ผรู ้ ่ วมประชุมสามารถเข้าใจประเด็น
ต่าง ๆ ได้ง่าย ทําให้ใช้เวลาในการประชุมน้อยลง และสามารถบรรลุเป้ าหมายของการประชุมทีวาง
ไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
. การสอน (teaching) การสอนถือว่าเป็ นหน้าทีหลักของครู ดังนันการจัดการเรี ยนการ
สอนจึ ง ถื อ เป็ นหั ว ใจของการปฏิ บ ัติ ง าน การพัฒ นาผูเ้ รี ย นด้ว ยวิ ธี ก ารและการจัด กิ จ กรรมที
หลากหลายจึ งเป็ นสิ งสําคัญอย่างยิง แผนที ความคิดเป็ นเครื องมื ออย่างหนึ งที ครู สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ โดยใช้ในการวางแผนการสอน หรื อใช้สรุ ปองค์ความรู ้ที
ได้จากการเรี ยนการสอนซึ งช่วยให้มองเห็นภาพรวมของเนื อหาทังหมด และสามารถสอนได้ครบ
ทุ กประเด็นที วางแผนได้ อันจะส่ งผลให้การสอนมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี แผนที ความคิดยัง
สามารถนํามาใช้ในด้านอืน ๆ เกียวกับการสอนของครู ได้อีกด้วย เช่น
. การวางแผนการสอนรายปี
. การวางแผนการสอนแต่ละภาคการศึกษา
. การวางแผนรายวัน
. การนําเสนอบทเรี ยนในรู ปของแผนทีความคิดแทนการบรรยาย
. การสอบวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยนในรู ปแบบของแผนทีความคิดโดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างแผนที
ความคิดโดยใช้ความรู ้ทีเรี ยนมาใส่ ไว้ในตัวเองของแผนผัง
จากทีได้กล่าวมาข้างต้นนันเป็ นเพียงส่ วนหนึ งของการนําแผนทีความคิดมาประยุกต์ใช้ใน
งานต่าง ๆ ซึงจากการศึกษายังพบว่าแผนทีความคิดนันสามารถทําได้หลายแบบ บูซานและไวครอบ
(Buzan 1997 : Wycoff 1991) ได้แก่
. แผนทีความคิดส่ วนบุคคล (individual Mind Mapping) เป็ นการทําแผนทีความคิดทีแต่
ละบุคคลสร้างขึนเพือใช้ในงานส่ วนตัว เช่ น สรุ ปบทเรี ยนในแต่ละคาบ การจดบันทึกประจําวัน
เป็ นต้น
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. แผนทีความคิดกลุ่มเล็ก (small group Mind Mapping) เป็ นการทําแผนทีความคิดโดย
การทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก เช่น ประมาณ – คน ก็สามารถทําแผนทีความคิดได้ เพือทําให้
งานบรรลุเป้ าหมาย
. แผนทีความคิดกลุ่มใหญ่ (large group mind mapping) เป็ นการทําแผนทีความคิดโดย
การทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ เช่น ในการประชุมก็สามารถทําแผนทีความคิดได้เช่นเดียวกัน ซึ ง
มักเป็ นขันตอนสุ ดท้ายในการลงข้อสรุ ปในการทํางานต่าง ๆ
ประโยชน์ ของแผนทีความคิด
แผนทีความคิดมีประโยชน์ทีสามารถนําไปใช้งานได้หลายประการ การบันทึกแบบแผนที
ความคิดมีขอ้ ดี และประโยชน์มากกว่าการบันทึกแบบเส้นบรรทัด ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
แผนทีความคิดอาจนําไปใช้งานด้านต่าง ๆ ได้หลายประการ ซึง บูซาน ( :176 – 261)
ได้กล่าวถึงการนําแผนทีความคิดไปใช้ประโยชน์ไว้ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
. การคิด
แผนทีความคิดสามารถนํามาใช้ประโยชน์เกียวกับการคิดได้อย่างกว้างขวาง
ได้แก่
( ) การคิ ด วิ เ คราะห์ ต นเอง เพือสํา รวจตนเอง หรื อ หาทางเลื อกเพือตัด สิ น ใจ
เกียวกับการเปลียนงาน
( ) การแก้ปัญหา เพือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหา
( ) การวางแผนกิจกรรมครอบครัว เพือกิจกรรมภายในครอบครัวดําเนิ นไปอย่าง
ราบรื น และป้ องกันปั ญหาเกียวกับลําดับ ความสับสนหรื อการลืม
( ) การวางแผนเพือเริ มต้นกิจการ เพือวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ย และหาทางเลือกใน
การตัดสิ นใจ
( ) การวางแผนวันสุ ดสัปดาห์ เพือให้การพักผ่อนวันสุ ดสัปดาห์ดาํ เนิ นไปอย่าง
เรี ยบร้อย ไม่หลงลืมรายการบางอย่าง
. การฟัง
จดบันทึกจากการฟั ง สามารถใช้แผนทีความคิดจดบันทึกการฟั งคําบรรยายหรื อ
เรื องทีฟัง
. การพูด
( ) การศึกษาแบบครอบครั วและการเล่าเรื อง แผนทีความคิดช่ วยในการศึกษา
แบบครอบครัว ซึ งสมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่ วม ด้วยการเขียนแผนทีความคิดแล้วรวมความคิด
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จากแผนทีความคิดของสมาชิก เป็ นแผนทีความคิดของครอบครัว และให้สมาชิกทุกคนเล่าเรื องราว
หรื อแต่งเรื องเกียวกับแผนทีความคิดทีสร้างขึน
( ) การบรรยาย แผนทีความคิดสามารถนําไปใช้ช่วยในการเตรี ยมการบรรยาย คิด
เกียวกับหัวข้อและรายละเอียด ลําดับความคิด ช่วยในการบรรยาย และสรุ ปการบรรยาย
( ) การพูดในทีสาธารณะ แผนทีความคิดสามารถใช้ในการเตรี ยมการพูดคิดและ
ขยายความคิด ลําดับความคิด เตรี ยมคําพูด ช่วยลําดับหัวข้อในขณะพูด และการสรุ ปการพูด
( ) การชักจู ง โน้มน้าวใจ และเจรจาต่ อรอง สามารถนําแผนที ความคิดมาใช้
เตรี ยมตัว เตรี ยมข้อมูล และคําพูด
( ) การพูดรายงานหรื อการนําเสนอ แผนทีความคิดช่วยในการเตรี ยมการพูด
รวบรวมข้อ มู ล การลํา ดับ ความคิ ด และถ้อ ยคํา ทํา ให้ก ารพูด รายงานหรื อการนํา เสนอเป็ นไป
ตามลําดับขันตอนได้อย่างราบรื น และมีประสิ ทธิภาพ
. การเขียน
( ) การจดบันทึก แผนทีความคิดช่วยในการจดบันทึกทังจากการอ่านและการฟัง
( ) การบันทึกอนุทิน อาจบันทึกประจําวันได้ดว้ ยแผนทีความคิด
( ) การเขียนบทความ อาจนําแผนทีความคิดช่วยในการคิดหัวข้อ โครงเรื อง ซึง
เป็ นการคิด ขยายความคิดและจัดลําดับความคิดเกียวกับบทความทีเขียน
( ) การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ป้ องกันการลืมและทบทวนได้ง่าย
. การอ่านสรุ ปย่อเรื องหนังสื อทีอ่าน
. การทํางาน
( ) การสอน สามารถนําแผนทีความคิดไปใช้ในการเตรี ยมการสอน การสอน
และการประเมินผล
( ) การประชุ ม แผนทีความคิดทําให้ประหยัดเวลา และช่ วยให้ผเู ้ ข้าประชุมคิด
และพูดอยูใ่ นหัวข้อการประชุม
( ) การจัด การ นํา แผนที ความคิ ด ไปใช้ใ นการวางแผนการจัด การ จัด ลํา ดับ
ขันตอน และเวลา
( ) การซือของ ช่วยทําให้ไม่ลืมรายการสิ งของทีต้องการซือ
กล่าวโดยสรุ ป แผนทีความคิด สามารถนําไปใช้ประโยชน์หลายประการทังในด้านการคิด
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการทํางาน ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ แผนทีความคิดมาใช้
ในขันสรุ ปบทเรี ยน ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้โดยให้นกั เรี ยนสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้หลังจากการเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ลงในรู ปแบบของแผนทีความคิด
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยภายในประเทศทีเกียวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
คุณาวุฒิ สี บาล (
: ) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
พระพุ ท ธศาสนา เรื องภาษาบาลี แ ละคํา ศัพ ท์ท างพระพุ ท ธศาสนา สํ า หรั บ นั ก เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาปี ที วัตถุประสงค์เพือพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
พระพุ ท ธศาสนา เรื องภาษาบาลี แ ละคํา ศัพ ท์ท างพระพุ ท ธศาสนา สํ า หรั บ นั ก เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาปี ที ทีมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ / และเพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ทีมีต่อบทเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชา
พระพุทธศาสนา เรื องภาษาบาลี และคําศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที พัฒนาขึนมี มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ . / . ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมาก
ณัฐภัทร เอียมประชา ( 2546 : - ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื อง “สิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ” ชันประถมศึกษาปี ที 4 วัตถุประสงค์เพือพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ชันประถมศึกษาปี ที และเพือเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนกับก่ อนเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื อง “สิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ” มีประสิ ทธิ ภาพ
84/82 และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื อง “สิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ”
นที ศรี มะกลํา ( 2546 :
- ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื อง ประวัติความเป็ นมาของจังหวัดสมุทรสงคราม สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
วัตถุประสงค์เพือเพือสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องประวัติ
ความเป็ นมาของจังหวัดสมุทรสงคราม สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ให้ได้ประสิ ทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เพือประเมินผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีประสิ ทธิ ภาพ 85.34 / 81.06
นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ
นักเรี ยนมีความคิดเห็นทีดีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
พรชญา ผาสุ กดี ( 2546 : ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื องโบราณสถานทีควรอนุรักษ์ในจังหวัดนครปฐม สําหรับนักเรี ยนระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
วัตถุประสงค์ เพือศึกษาผลสัมฤทธิ ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องโบราณสถานทีควร
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อนุ รักษ์ในจังหวัดนครปฐม ในด้านความรู ้ของนักเรี ยนระดับชันประถมศึกษาปี ที ทีมีต่อการ
อนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลียของกลุ่มทดลองทีได้จาก
การทดสอบความรู ้หลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลียของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05
ระพี โกมลนุสิต ( 2547 : 107 - 109 ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื อง อริ ยสัจ 4 ชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี วัตถุประสงค์เพือเพือพัฒนาพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรื อง
อริ ยสัจ 4 ชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี และหาประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ /
เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา เรื องอริ ยสัจ ของนักเรี ยนก่อนและ
หลัง เรี ย นด้ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน และเพื อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นชัน
ประถมศึ กษาปี ที ที มี ต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรื อง อริ ยสัจ 4
ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรื องอริ ยสัจ 4 ทีสร้างขึนมี
ประสิ ทธิ ภาพมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.58/85.25 สู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ( 80/80 ) ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนของคะแนนในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ
ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมาก
ชาตรี ต่างสมปอง ( 2547 : - ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื อง ฆราวาสธรรม 4 สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที4
วัตถุประสงค์เพือสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื องฆราวาส
ธรรม 4 สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที4 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน / และ
เพือทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน และความคิดเห็นของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที
ที มี ต่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน หลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา เรื องฆราวาสธรรม
ผลการวิ จยั พบว่า ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที สร้ างขึ นในรู ปแบบสาขา (branching ) มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 83.13/83.67 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนด / นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
ก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 โดยมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในภาพรวมและแต่ละด้านว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทุกด้าน
พระมหาฉลาด โสภาสพ ( 2547 : ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื อง กัม มธารยสมาส วิ ช าภาษาบาลี สํา หรั บ นัก เรี ย นในโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม ชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 วัตถุประสงค์เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื อง กัมมธารยสมาส วิชา
ภาษาบาลี สําหรั บนักเรี ยนในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรม ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีมี ประสิ ทธิ ภาพ
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/ และเพือศึกษาความพึงพอใจจากการเรี ยนเรื องกัมมธารยสมาสผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีพัฒนาขึนมีประสิ ทธิ ภาพ . / . และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
การเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง กัมมธารยสมาส ซึงมีค่าเฉลียโดยรวม 4.40 อยู่
ในระดับพอใจมาก
สถิระ ชัยชนะกลาง (
: ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาพุทธธรรมกับการศึกษา เรื อง ศีล วัตถุประสงค์เพือหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน วิชาพุทธธรรมกับการศึกษา เรื องศีล ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
พุ ท ธธรรมกับ การศึ ก ษา เรื องศี ล ที พัฒ นาขึ นมี คุ ณ ภาพด้า นเนื อหาอยู่ใ นระดับ ดี ม ากและมี
ประสิ ทธิภาพเท่ากับ . / .
อารี รัต น์ ลํา พูน ( 2547 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื อง การพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัลติมีเดีย เรื อง ทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรี ยน
ช่วงชันที 3 ผลการศึกษาครังนีพบว่า ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมิเดีย เรื องทวีปเอเชีย กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทีมีประสิ ทธิ ภาพ 92.97/89.86 เป็ นไปตามเกณฑ์ที
กําหนดไว้ ผลการประเมินคุณภาพด้านเนือหาอยูใ่ นระดับดีมาก และคุณภาพด้านสื ออยูใ่ นระดับดี
หัทยา เข็ฒเพ็ชร ( 2548 : 69 – 70 ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื องภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการวิจยั พบว่า
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มีประสิ ทธิ ภาพ
82.65/80.33 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
พระมหาสมคิด อุททะวัน ( 2549 : ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน เรื อง ศาสนพิ ธี ท างพระพุ ท ธศาสนา วิ ช าพระพุ ท ธศาสนา สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที 6 วัตถุประสงค์เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องศาสนพิธี วิชา
พระพุทธศาสนา สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ / เพือ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และเพือศึกษาความ
คิดเห็ นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเรื องศาสนพิ ธี วิ ช าพระพุ ท ธศาสนา สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที 6 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82 / 83 ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา
เรื องศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาของนักเรี ยนก่อนเรี ยนร้อยละ 46.87 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
5.53 และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนร้อยละ81.73 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน5.24
เมือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนพบว่า หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ที ระดับ 0.05 และนัก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ บทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอนอยู่ใ นระดับดี ม าก
(ค่าเฉลีย 4.80 )
ชัชฎาภรณ์ เกตุอู่ทอง ( 2550 : 88 ) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื อง จังหวัด สมุทรสาคร สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนวัดชัยมงคล
ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเท่ากับ 80.67/84.44 ซึ งสู งกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมาก
บุญเกิด แข็งกล้า (2550 : 61 ) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื อง การฝึ กสมาธิเบืองต้น สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพ
ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิ ทธิภาพ เท่ากับ 84.11/86.29 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด
ประทุมทิพย์ เลือนสู งเนิน (2550 : 75) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื องปั ญหา
สิ งแวดล้อมของจังหวัดนครราชสี มา สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนพิมายวิทยา
จังหวัดนครราชศรี มา ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเครื อข่าย เรื องปั ญหา
สิ งแวดล้อมของจังหวัดนครราชสี มา สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 มีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ทีตังไว้ คือ ค่าประสิ ทธิ ภาพ 84.41/85.16 ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
วิเศษ แก้วกระจาย (
:
– ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื องภูมิปัญญาไทย เบญจรงค์ จังหวัด
สมุทรสาคร สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนวัดหลักสี พิพฒ
ั น์ราษฎร์ อุปถัมภ์
วัตถุประสงค์เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5 เรื อง ภูมิปัญญาไทย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
เพือเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื อง ภูมิปัญญาไทย
“เบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร
และเพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื อง ภูมิปัญญาไทย
“เบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาระกการ
เรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื อง ภูมิปัญญาไทย “เบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร”
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 79.89/75.56 ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
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ของนักเรี ยน ทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5 เรื อง ภูมิปัญญาไทย “เบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร” สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 4 โรงเรี ยนวัดหลักสี พิพฒั น์ราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.13 และความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนวัดหลักสี พิพฒั น์
ราษฎร์ อุปถัมภ์ ทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5เรื อง ภูมิปัญญาไทย “เบญจรงค์ สมุทรสาคร” อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลียเท่ากับ 4.11
พรมณี พันธุ ( 2552 : 113 ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายวิชาพระพุทธศาสนา สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 1 ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1 มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ คือ 90.22/82.63
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
บทเรี ยนส่ งผลทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานตาม
ทีตังไว้ และด้านความพึงพอใจนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความพอใจในระดับดี
งานวิจัยต่ างประเทศทีเกียวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
คาร์ เตอร์ เฟย์ ไอโซเบล ( Carter, Faye Isobel 1999 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื อง
ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีกําลังศึกษา
ด้านวิชาการอาชี พ ผลการวิจยั พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนันมีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าการ
สอนตามปกติ กลุ่มนักเรี ยนทีผ่าน CAI ทํางานมีประสิ ทธิ ภาพดีกว่ากลุ่มทีไม่ได้เรี ยนแบบ CAI
ข้อค้นพบจากการศึกษาครังนี สอดคล้องกับงานวิจยั เกียวกับ CAI ชินอืนๆ และทําให้เชือมันในเชิง
ทฤษฎีได้วา่ CAI เป็ นเครื องมือการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิภาพ
พาร์ โด ลาร์ ลี เอลีเซอร์ ( Pardo, Larry Eliezer 2004 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื องการ
ทดสอบภาคสนามในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาไฟฟ้ า: การต่อวงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง ผลการศึกษาพบว่า การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเพิมขึน
คลาร์ค แดนนี ( Clark, Danny 2005 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื อง ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาเลขาคณิ ตให้กบั นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาเพือผลสัมฤทธิทีดีขึนในการ
สอบวัดระดับความรู ้ของฟลอริ ดา (Florida Competency Achievement Test (FCAT) ผลการวิจยั
พบว่า มีความเปลียนแปลงในด้านบวกเกิดขึนกับกลุ่มทดลอง กล่าวคือกลุ่มทีมีการเรี ยนรู ้โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนันมีคะแนนดีขึนมากกว่ากลุ่มนักเรี ยนทีไม่ได้รับการสอนโดยมีคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
จากการศึ กษางานวิจยั ที เกี ยวข้องกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทังในประเทศและ
ต่างประเทศ สรุ ปได้ว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยลดภาระการสอนของครู และลดปั ญหาความ
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แตกต่างระหว่างบุคคลอีกทังยังส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั ศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี ยังสามารถช่วย
ให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ทีสู งขึน นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน และนักเรี ยนมีเจตคติ
ทีดีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และงานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีรูปแบบสาขา (Branching Programming ) และการออกแบบบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นแบบการนําเสนอเนือหา
งานวิจัยภายในประเทศทีเกียวกับแผนทีความคิด
สุ พิศ กลินบุปผา ( 2545 : ) ได้ศึกษาเรื อง การศึกษาความสามารถของการเขียนความ
เรี ยงภาษาไทยทีใช้วิธีการแผนทีความคิด ( Mind Mapping ) ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 :
กรณี ศึกษาโรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม มีวตั ถุประสงค์เพือ
เปรี ยบเทียบความสามารถของการเขียนความเรี ยงภาษาไทยของนักเรี ยนทีเรี ยนโดยใช้วิธีการแผนที
ความคิด ระหว่างเพศและระดับความสามารถทีแตกต่างกัน และเพือศึกษารู ปแบบของปฏิสัมพันธ์
ของความสามารถของการเขี ย นความเรี ยงภาษาไทยของนั ก เรี ยนระหว่ า งเพศและระดับ
ความสามารถทีแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถทางการเขียนความเรี ยงภาษาไทย
เพิมขึนหลังจากเรี ยนโดยใช้วิธีแผนทีความคิดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จันทร์เจ้า เถียรทวี ( 2547 : ) ได้ศึกษาเรื อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
วิชาภาษาไทย เรื องการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีสอนโดยวิธีการแผน
ทีความคิดกบการเรี ยนแบบร่ วมมือ วัตถุประสงค์เพือศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย
เรื องการอ่านเชิ งวิเคราะห์ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ทีสอนโดยวิธีการแผนทีความคิดกับการเรี ยน
แบบร่ วมมือ และเพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนวิชาภาษาไทยเรื องการอ่านเชิง
วิเคราะห์โดยวิธีการแผนทีความคิดกับการเรี ยนแบบร่ วมมือ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีได้รับการสอนโดยวิธีการแผนทีความคิดสู งกว่ากลุ่มที
ได้รับการสอนแบบการเรี ยนแบบร่ วมมืออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และความคิดเห็น
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีมีต่อวิชาภาษาไทย เรื องการอ่านเชิงวิเคราะห์ทีสอนโดยวิธีการ
แผนทีความคิดและการเรี ยนแบบร่ วมมือมีค่าเฉลียความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ชุลีพร ฤทธิเดช ( 2547 : ) ได้ศึกษาเรื อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื อง
ชนิ ดของคําในภาษาไทยของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้และไม่ใช้แผนที
ความคิด มีวตั ถุประสงค์เพือ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเรื อง ชนิ ดของคําในภาษาไทย
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้และไม่ใช้แผนทีความคิด ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื อง ชนิ ดของคําในภาษาไทย ของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนที
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ความคิดสู งกว่าผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้โดยไม่ใช้แผนทีความคิด อย่าง
มีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 ซึงผูว้ ิจยั ได้ใช้แผนทีแผนภูมิแมงมุม กับแผนภูมิรูป web
นําผึง บุญวิชยั ( 2547 : - ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาชุดการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนผัง
มโนทัศน์ เรื องหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 วัตถุประสงค์เพือ
เพือประเมินผลการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นเกียวกับชุดการเรี ยนรู ้ความสามารถในการ
สร้างแผนผังมโนทัศน์ และปรับปรุ งแก้ไขชุดการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์เรื องหน่ วยของชีวิตและ
ชีวิตพืช สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู ้เรื องหน่วยชีวิตและ
ชีวิตพืชของนักเรี ยนก่อนและหลังใช้ชุดการเรี ยนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
โดยหลังการใช้ชุดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนมีคะแนนสู งกว่าก่อนใช้ชุดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็น
ว่าชุ ดการเรี ยนรู ้ ช่วยให้นักเรี ยนสรุ ป และเข้าใจบทเรี ยนได้ง่ายขึน เกิ ดความสนุ กสนานในการ
เรี ยนรู ้ และนักเรี ยนมีความสามารถในการสร้างแผนผังมโนทัศน์หลัก รอง และย่อยได้อยูใ่ นระดับ
ดีมาก
กัณหา คําหอมกุล (
: 112 ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาความสามารถในการเขียน
สรุ ปความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ แบบแผนผังความคิด มี
วัตถุประสงค์เพือ เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี
ที และ ศึ ก ษาความสามารถในการสร้ า งแผนผัง ความคิ ด ของนัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการสร้ างแผนผังความคิดของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความสามารถอยู่ในระดับดีมาก โดยนักเรี ยนมีความสามารถในการสร้าง
แผนผัง แบบขันบัน ไดมากที สุ ด รองลงมาคื อ แผนผัง ความคิ ด แบบก้า งปลา และแบบจํา แนก
ประเภทตามลําดับ
นุชนาถ สอนสง ( 2549 :
) การพัฒนาชุดการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ เรื อง
บรรยากาศ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 วัตถุประสงค์เพือ เพือประเมินผลการเรี ยนรู ้ วิชา
วิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นเกียวกับชุดการเรี ยนรู ้และความสามารถในการสร้างแผนผังมโนทัศน์
และปรับปรุ งแก้ไขชุดการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื องบรรยากาศสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 1 ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู ้เรื องบรรยากาศของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังใช้ชุดการ
เรี ยนรู ้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยหลังการใช้ชุดการเรี ยนมีคะแนนสู ง
กว่าก่อนใช้ชุดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็นว่าชุดการเรี ยนรู ้ทาํ ให้นกั เรี ยนพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และนักเรี ยนมีความสามารถในการสร้างแผนผังมโนทัศน์หลัก มโนทัศน์รอง
มโนทัศน์ยอ่ ยได้อยูใ่ นระดับดีมาก และผังมโนทัศน์ทีใช้ คือ ผังมโนทัศน์รูปแมงมุม ผังมโนทัศน์
รู ปก้างปลา
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ณัฐ สิ มะธัมนันท์ ( 2551 : 96 – 97 ) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้
ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ คแผนผังกราฟฟิ ก เรื อง การเมื องการปกครองของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 และใช้แผนผังเว็บอะแกรม ผังก้างปลา มาตราต่อเนื อง ผลการวิจยั
พบว่า ผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 31 คนมีค่ามัชฌิเลขคณิ ตเท่ากับ
28.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 71.45 สู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดร้อยละ 70
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ผลการเรี ยนเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีผล
การเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 โดยผลการเรี ยนรู ้หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างแผนผังกราฟฟิ ก พบว่า คะแนนความ
ความสามารถในการสร้างแผนผังกราฟฟิ กของนักเรี ยน มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตเท่ากับ 44.87 จาก
คะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 89.74 สู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดคือร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 และผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
งานวิจัยต่ างประเทศทีเกียวกับแผนทีความคิด
อัลเวอร์แมน ( Alverman 1982 : 754 – 758 ) วิจยั เรื อง ผลของการใช้แผนทีความคิดเห็น
เป็ นแบบฝึ กหัดชนิ ดเติมคํากับนักเรี ยนระดับ 10 จํานวน 30 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน
กลุ่มแรกเรี ยนด้วยการอ่านโดยใช้แผนทีความคิด กลุ่มทีสองเรี ยนโดยใช้กิจกรรมอ่านแบบธรรมดา
ในขณะอ่านบทความ ผูเ้ รี ยนกลุ่มแรกจะต้องเติมข้อความลงในแผนทีความคิดทีให้ไว้ จากนันก็จะ
มีการอภิปรายสรุ ปใจความสําคัญ ของเรื องจากแผนทีความคิดทีทําเสร็ จแล้วโดยใช้แบบสอบเขียน
ถ่ายทอดความจําจากเรื องทีอ่าน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยแผนทีความคิดความสามารถ
จําใจความของเรื องทีอ่านได้ถึงร้อยละ 73 ในขณะทีกลุ่มทีเรี ยนด้วยการอ่านแบบธรรมดาสามารถจํา
ได้เพียงร้อยละ 75 ผลการวิจยั สรุ ปว่า แผนทีความคิดช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถจําใจความสําคัญของ
เรื องทีอ่านได้ดียงขึ
ิ น
วิลเลียม ( Williams 1998 : 65 ) ได้ศึกษาผลของการใช้ยทุ ธวิธีแผนทีความคิด ( Mind
Mapping ) ในการฝึ กอบรมเรื องสิ งแวดล้อมแก่ผใู ้ หญ่ โดยเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ระหว่างการใช้
ฝึ กโดยเขียนแผนทีความคิด ( Mind Mapping ) กับการฝึ กโดยวิธีธรรมดา ผลปรากฏว่าผูฝ้ ึ กอบรม
ทีใช้กระบวนการฝึ กเขียนแผนทีความคิดมีผลสัมฤทธิสูงกว่าการฝึ กโดยปกติ
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จากการศึกษางานวิจยั ทังภายในประเทศ และต่างประเทศทีเกี ยวข้องกับแผนทีความคิด
สรุ ปได้ว่า แผนทีความคิดจะทําให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ทีสู งขึน และนักเรี ยนมีเจตคติทีดีต่อการ
เรี ย นด้ว ยเพราะแผนที ความคิ ด เป็ นแผนที รู ป แบบต่ า ง ๆ จะทํา ให้เ ห็ น ภาพรวมทังหมด เห็ น
ความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดต่าง ๆ ซึ งทําให้เกิดความคิดยืดหยุ่น และเห็ นภาพข้อเท็จจริ ง
ชัดเจน สามารถเก็บไว้ในหน่ วยความจําได้ง่าย การวางแผนเพือเริ มต้นกิจการ เพือวิเคราะห์ขอ้ ดี
ข้อเสี ย และหาทางเลือกในการตัดสิ นใจจดบันทึกจากการฟั ง สามารถใช้แผนทีความคิดจดบันทึก
การฟั งคําบรรยายหรื อเรื องทีฟั งการคิดวิเคราะห์ตนเอง การแก้ปัญหา เพือวิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางในการแก้ปัญหา

บทที
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชี ย ทีสรุ ปบทเรี ยน
ด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ที
สรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที ความคิ ด สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ 80 / 80 เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อน และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ศึกษาความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที ความคิด เรื องทวีปเอเชี ย และศึ กษาความ
คิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึงผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินตามขันตอนดังนี
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ของ
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 2
ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนทังหมด 51 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2/1 ของ
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อําเภอดําเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2553 จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน 26 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย ( Simple
Ramdom Sampling )โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
2. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีศึกษาสําหรับการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.2.1 ผลการเรี ยนรู ้เรื อง ทวีปเอเชีย
2.2.2 ความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด
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2.2.3 ความคิดเห็นทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. เนือหา
เนื อหาทีใช้ในการศึกษาเป็ นเนื อหาเรื องทวีปเอเชี ย ในรายวิชาวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ( ส32101 ) ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2544 ประกอบด้วย
หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที 3 -8 ซึ งมีเนื อหาสาระ คือ ทีตัง ขนาด และลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางด้านสังคม ลักษณะทางด้าน
การเมืองการปกครอง
4. ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยั
ระยะเวลาในการดําเนิ นการทดลอง จํานวน 12 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที
โดยทําการสอน เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน
การออกแบบการวิจัย
การวิจยั ครังนีใช้แบบแผนการวิจยั แบบ One group Pretest - Posttest Design
( พวงรัตน์ ทวีรัตน์
: 60 ) ซึงมีรูปแบบตามตารางที 6
ตารางที 6 แบบแผนการวิจยั
ก่อนเรียน
ทดลอง
หลังเรียน
T1
X
T2
T 1 หมายถึง คะแนนทีได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
X หมายถึง การทดลองเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
T 2 หมายถึง คะแนนทีได้จากการทดสอบหลังเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสร้างขึนประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย
3. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื องทวีปเอเชีย
4. แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย
5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
6. แบบประเมินความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด
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ขันตอนการวิจัย
การวิจยั เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผน
ที ความคิ ด สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 มี ข นตอนการดํ
ั
า เนิ น การวิ จ ัย ดัง นี ขันที 1
การศึกษาข้อมูลพืนฐาน ขันที 2 การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขันที 3 การทดลองใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ขันที 4 การประเมินและปรั บปรุ งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายละเอียดของการดําเนินการวิจยั มีดงั นี
ขันที 1 การศึกษาข้ อมูลพืนฐาน
1.1 ศึกษาเนื อหาหลักสู ตร วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพือกําหนด
เนื อหาทีเหมาะสมต่อการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย ทีจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
แผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 และกําหนดจุดประสงค์ ลําดับเนื อหา
กําหนดวิธีสอนและการวัดประเมินผล โดยใช้หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คู่มือและแผนการสอน
1.2 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยแบบสัมภาษณ์ดา้ นเนือหาจากผูเ้ ชียวชาญ
ด้านเนื อหา 3 ท่าน และด้านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจํานวน 3 ท่าน เพือมากําหนดเนื อหา
โดยแยกแต่ละด้านสามารถสรุ ปข้อเสนอแนะดังนี ด้านเนื อหาควรนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดยใช้ภาพ
หรื อ ข่าวที เกิ ดขึ นในสถานการณ์ ปัจจุ บนั การเรี ยนควรใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน ใช้
กระบวนการกลุ่มในการสื บค้น การวัดและประเมินผลควรเป็ นแบบเติมคําตอบ แผนทีความคิด
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ประเมินจากชินงาน ข้อดีของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรี ยน
สามารถศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาได้ โดยศึกษาทีบ้านหรื อโรงเรี ยน นักเรี ยนไม่เข้าใจก็สามารถ
ทบทวนได้หลายครังจนกว่าเข้าใจได้ ข้อจํากัดของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรี ยนมีเครื อง
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอนักเรี ยนก็ไม่สามารถเรี ยนได้ นักเรี ยนขาดปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเพือนกับครู
ครู ผสู ้ อนควรมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพิมเติมหลังจากทีนักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เช่น แบ่งกลุ่มอภิปราย การศึกษาค้นคว้าเพิมเติม การทํารายงาน ส่ วนด้านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ควรนําเข้าสู่ เรื องโดยใช้ภาพเคลือนไหว หรื อภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ ประเภทนําเสนอ
เนือหาทีละตอนมีแบบฝึ กเร้าความสนใจ แบบฝึ กหัดเน้นการแสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ แบบ
ปรนัย มีภาพประกอบ มีเสี ยงบรรยายแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบ ควรให้สือมีความน่ าสนใจ
และผูส้ อนควรศึกษาเรื องของการใช้โปรแกรมเพือให้ทราบข้อดีและข้อจํากัด
1.3 ศึกษาขันตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จากเอกสารการ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสร้างสื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ในขันที 1 การศึกษาข้อมูลพืนฐาน ดังตารางที 7
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ตารางที 7 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั ขันที 1 ( การศึกษาข้อมูลพืนฐาน )
วัตถุประสงค์
วิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
- วิเคราะห์เนือหา
- ศึกษาเอกสาร
- เอกสาร
มาตรฐาน ผลการ
- ขอความคิดเห็นและ - ผูเ้ ชียวชาญด้าน
เรี ยนรู ้
ข้อเสนอแนะด้วยแบบ เนือหาจํานวน 3 ท่าน
- กําหนดจุดประสงค์ สัมภาษณ์จาก
- ลําดับเนือหา
ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหา
- กําหนดวิธีสอน
- การวัดประเมินผล

- ศึกษาขันตอนการ - ศึกษาเอกสารและ
พัฒนาบทเรี ยน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เครืองมือ/สถิติ
- หลักสูตรการศึกษา
ขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2544
- หนังสื อเรี ยนวิชา
สังคมศึกษาฯ
- คู่มือครู และแผนการ
สอน
- แบบสัมภาษณ์
ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหา
- เอกสาร
- เอกสารการพัฒนา
- โปรแกรม
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
- ผูเ้ ชียวชาญด้าน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ - โปรแกรมสร้างสื อ
ช่วยสอนจํานวน3ท่าน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
- แบบสัมภาษณ์
ผูเ้ ชียวชาญด้าน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน

ขันที 2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
2.1 วิเคราะห์ผลจากการศึกษาข้อมูลขันพืนฐานในขันที 1 เพือนํามาเป็ นแนวทาง
ในการกําหนดเนือหา และรู ปแบบการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.2 กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้โดยให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและเนื อหาใน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระภูมิศาสตร์
2.3 ดําเนินการวางเค้าโครงสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โดยร่ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทังหมดในรู ปของ
เนื อหาย่อ และออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนลงในกระดาษ แสดงข้อมูลเป็ นกรอบ
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( Frame ) ซึ งประกอบด้วยกรอบเนื อหา กรอบเสริ มแรง กรอบแบบฝึ กหัด กรอบแบบทดสอบ
จากนันนําบทเรี ยนทีได้ร่างไว้แล้วมาเขียนเป็ นผังงาน ( Flowchart ) แสดงขันตอนการเรี ยน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรมสร้างสื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.4 นําร่ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ เพื อขอคํา แนะนํา และนํา มาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในส่ ว นที บกพร่ อ งทังภาษา เนื อหา
ตัวหนังสื อ สี และเสี ยงในบทเรี ยน
2.5 ดําเนิ นการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรมสร้างสื อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ตามทีร่ างบทเรี ยนทีผ่านการแก้ไขแล้ว และนําเสนอต่ออาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้อง จากนันก็นาํ ไปให้ผเู ้ ชี ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมบนหน้าจอทังทีเป็ นตัวอักษร รู ปภาพ และเสี ยง
ว่ามีความเหมาะสมเพียงไร โดยใช้แบบประเมินการตรวจสอบแบบตรวจประเมินสื อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหวั ข้อในการประเมินดังนี (ภาคผนวกหน้า193 )
ส่ วนนําของบทเรี ยน
เนือหาบทเรี ยน
การใช้ภาษา
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน
ส่ วนประกอบด้านมัลติมีเดีย
การออกแบบปฏิสัมพันธ์
จากผลการประเมินของผูเ้ ชี ยวชาญ พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื อง
ทวีปเอเชีย อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X 4.47, S.D. = 0.37)และเมือแยกแต่ละด้านเรี ยง
ตามลําดับมากทีสุ ด คือ การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน( X 4.56, S.D. = 0.48)ส่ วนนําของ
บทเรี ยน ( X 5.00, S.D. = 0.00) การออกแบบปฏิสัมพันธ์( X 4.50, S.D. = 0.57)เนื อหาบทเรี ยน
( X 4.39, S.D. = 0.48) การใช้ภาษา ( X 4.33, S.D. = 0.57) และส่ วนประกอบด้านMultimedia
( X 4.08, S.D. = 0.14)
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ เป็ นสื อทีน่าสนใจทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง สะดวกในการใช้งาน ควรมีคู่มือการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจะทําให้ง่ายต่อการ
เรี ยนรู ้ การกําหนดพืนทีสําหรับเนือหาควรมีการกําหนดและจัดให้มีความเหมาะสม
2.6 นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ผคู ้ วบคุม
วิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญไปปรับปรุ งแก้ไข
2.7 นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนไปทดสอบ
หาประสิ ทธิภาพ
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( (1

(2 )

กับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โดยใช้เกณฑ์ 80 / 80 มีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
1. ทดลองกับนักเรี ยนรายบุคคล ( 1 : 1 : 1 ) Individual Tryout โดย
ทดลองกับนักเรี ยนจํานวน 3 คน คือนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนสู ง 1 คน นักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนปาน
กลาง 1 คน และนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนตํา 1 คน ซึงเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ของโรงเรี ยนสวนผึงวิทยา อําเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี โดยใช้เกณฑ์ / ชัยยงค์
พรหมวงศ์ ( 40 : 101 - 102 ) เพือตรวจสอบข้อบกพร่ องด้านเนื อหา และภาษาให้เหมาะสมกับ
บทเรี ยนจากการเรี ยนของนักเรี ยน และนํามาปรั บปรุ งแก้ไข จากการทดลองพบว่าบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิ ทธิภาพ (E1/ E2) ดังนี
ตารางที 8 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วย
แผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ตามเกณฑ์ / ของการทดลองนักเรี ยน
รายบุคคลจํานวน 3 คน Individual Tryout
คะแนน

จํานวน คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย
(X )

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ประสิ ทธิภาพ

ระหว่างเรี ยน (E1)

3

60

38.00

5.00

63.33

หลังเรี ยน (E2)

3

30

19.33

4.041

64.44

จากตารางที 8 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ที สรุ ป
บทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 3 คน พบว่า ได้ค่า
ประสิ ทธิ ภาพ 63.33/64.44 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้คือ /
ในการทดลองใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน นักเรี ยนให้ขอ้ เสนอแนะเพือพัฒนาบทเรี ยนดังนี บทเรี ยนบางหน่ วยมี
เนือหามากเกินไป เสี ยงบรรยายกับเนื อหายังไม่สัมพันธ์กนั ผูว้ ิจยั จึงปรับเนื อหา และเสี ยงบรรยาย
ให้มีความเหมาะสมสัมพันธ์กนั มากยิงขึน (ภาคผนวก หน้า 198 )
2. ทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มย่อย ( 3 : 3 : 3 ) Small Group Tryout โดย
ทดลองกับนักเรี ยนจํานวน 9 คน คือนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนสู ง 3 คน นักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนปาน
กลาง 3 คน และนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนตํา 3 คน ซึงเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ของโรงเรี ยนสวนผึงวิทยา อําเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี โดยใช้เกณฑ์
/
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 40 : 101 - 102 ) เพือตรวจสอบข้อบกพร่ องด้านเวลาให้เหมาะสมกับ
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บทเรี ยนจากการเรี ยนของนักเรี ยน และนํามาปรั บปรุ งแก้ไข จากการทดลองพบว่าบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิ ทธิภาพ (E1/ E2) ดังนี
ตารางที 9 ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วย
แผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ตามเกณฑ์ 7 /7 ของการทดลองนักเรี ยน
กลุ่มย่อย จํานวน 9 คน Small Group Tryout
คะแนน

จํานวน คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย
(X )

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ประสิ ทธิภาพ

ระหว่างเรี ยน (E1)

9

60

43.11

4.28

71.85

หลังเรี ยน (E2)

9

30

21.78

3.99

72.59

จากตารางที 9 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ป
บทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 9 คน พบว่า ได้ค่า
ประสิ ทธิ ภาพ 71.85/72.59 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้คือ 7 /7 ในการทดลองใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน นักเรี ยนให้ขอ้ เสนอแนะเพือพัฒนาบทเรี ยนดังนี เวลาเรี ยนในแต่ละหน่วย
มากเกิ น ไป ผูว้ ิ จ ัย จึ ง กํา หนดเวลาใหม่ เ พือให้มีความเหมาะสมกับ เนื อหามากขึ น (ภาคผนวก
หน้า 199 )
3 ทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มภาคสนามทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ( 10 : 10 : 10 )
Field Tryout โดยทดลองกับนักเรี ยนจํานวน 30 คน คือนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนสู ง 10 คน นักเรี ยนที
มีผลการเรี ยนปานกลาง 10 คน และนักเรี ยนทีมีผลการเรี ยนตํา 10 คน ซึ งเป็ นนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 ทีไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง ของโรงเรี ยนสวนผึงวิทยา อําเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี
โดยให้นกั เรี ยนทดลองใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย จากนัน วิเคราะห์หาค่า
ประสิ ทธิภาพ ( (1 ( 2 ) ให้เป็ นไปตามเกณฑ์คือ 80 /80 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 40 : 101 - 102 )
ภายหลังจากการเรี ยนให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนและตอบแบบสอบถามเกี ยวกับปั ญหา
หรื อข้อบกพร่ องต่าง ๆ แล้วนําผลที ได้มาปรั บปรุ งแก้ไข เพือไปใช้ในการทดลองจริ งกับกลุ่ ม
ตัวอย่างจริ ง จากการทดลองพบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิ ทธิภาพ (E1/ E2) ดังนี
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ตารางที 10 ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วย
แผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ตามเกณฑ์ 8 /8 ของการทดลองนักเรี ยน
กลุ่มภาคสนาม จํานวน 30 คน Field Tryout
คะแนน

จํานวน คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย
(X )

ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ประสิ ทธิภาพ

ระหว่างเรี ยน (E1)

30

60

48.50

3.57

80.83

หลังเรี ยน (E2)

30

30

24.50

2.43

81.67

จากตารางที 10 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ป
ด้ว ยแผนที ความคิ ด สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 จํา นวน 30
คน พบว่ า ได้ค่ า
ประสิ ทธิภาพ 80.83/81.67 ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้คือ 8 /8 (ภาคผนวก หน้า 200 )
2.8
จัดทําเอกสารประกอบการใช้บทเรี ยน สําหรั บการใช้งานบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.9 จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย
จํานวนทังหมด 6 แผน แผนละ 2 คาบเรี ยน ซึงประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 1 ทีตัง
ขนาด และลักษณะภูมิประเทศ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที 2 ลักษณะภูมิ อากาศ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที 3 ทรัพยากรธรรมชาติ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 4 ลักษณะทางเศรษฐกิจ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที 5 ลักษณะทางด้านสังคม และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 6 ลักษณะทางด้านการเมืองการ
ปกครอง แล้วนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทงั 6 แผนทีสร้างขึนไปให้ผเู ้ ชียวชาญ 3 ท่านดูความ
เหมาะสมเพือหาค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ขันตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1. ศึกษาเอกสารเกียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ในการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีสร้างขึนไปให้ผเู ้ ชียวชาญด้านเนื อหา ด้าน
ภาษาและสถิติตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนื อหา และไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) ซึง
ค่าทีได้เท่ากับ 1.0 (ภาคผนวก หน้า 182 )
4. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีสร้างเสร็ จแล้วไปใช้กบั นักเรี ยน จํานวน
26 คน ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ซึงเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
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ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปวิธีการดําเนิ นการวิจยั ในขันที 2 การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ดังตารางที 11
ตารางที 11 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั ขันที 2 ( การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน )
วัตถุประสงค์
วิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
เครืองมือ/สถิติ
- เพือสร้างบทเรี ยน - สร้างบทเรี ยน
- ร่ างบทเรี ยน
- หนังสื อเรี ยนวิชา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สังคม ฯ
เรื อง ทวีปเอเชีย
โดยการเขียนเป็ น
เรื อง ทวีปเอเชีย
- คู่มือและแผนการ
กรอบเนือหาย่อ และ สําหรับนักเรี ยนชัน
สําหรับนักเรี ยนชัน
จัดการเรี ยนรู ้
สร้างเป็ นผังงาน
มัธยมศึกษาปี ที 2
มัธยมศึกษาปี ที 2
( Flowchart ) ด้วย
โปรแกรมสร้างสื อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
- กําหนดจุดประสงค์ - ตรวจสอบความถูก - ผูเ้ ชียวชาญด้าน
- แบบประเมินความ
การเรี ยนรู ้
ต้อง
เนือหาจํานวน 3 ท่าน ตรงเชิงเนือหา
- ปรับปรุ งแก้ไข
- วางเค้าโครงเรื อง
- จัดลําดับเนือหา
- ผูเ้ ชียวชาญด้าน
- แบบประเมินความ
- ตรวจสอบความถูก เนือหาจํานวน 3 ท่าน ตรงเชิงเนือหา
ต้องและความ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ เนือหา
กิจกรรม
- สร้างบทเรี ยน
- ตรวจสอบแก้ไข
- ผูเ้ ชียวชาญด้าน
- แบบประเมิน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปรับปรุ ง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน จํานวน 3
ช่วยสอนสําหรับ
ผูเ้ ชียวชาญ
ท่าน
- หาประสิ ทธิภาพ
- ทดลองใช้กบั
- กลุ่มตัวอย่าง
- แบบทดสอบ
ตามเกณฑ์ / ของ นักเรี ยน
นักเรี ยนจํานวน 3 คน ระหว่างเรี ยน กับหลัง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ของโรงเรี ยนสวนผึง เรี ยน
ช่วยสอนเป็ น
วิทยา จังหวัดราชบุรี
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ตารางที 11 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
รายบุคคลเพือ
ตรวจสอบด้านภาษา
และเนือหาให้
เหมาะสม

วิธีการ

- หาประสิ ทธิภาพ
- ทดลองใช้กบั
ตามเกณฑ์ / ของ นักเรี ยน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็ นกลุ่มย่อย
เพือตรวจสอบ
ระยะเวลาของการ
เรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนจํานวน 9 คน
ของโรงเรี ยนสวนผึง
วิทยา จังหวัดราชบุรี

เครืองมือ/สถิติ
- บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ค่าสถิติร้อยละ ( % )
ค่าเฉลีย ( & )
หาค่าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D. และหา
ค่าประสิ ทธิภาพ
บทเรี ยน ( (1 ( 2 )
- แบบประเมินความ
เหมาะสมของ
ระยะเวลา
- แบบทดสอบ
ระหว่างเรี ยน กับหลัง
เรี ยน
- บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ค่าสถิติร้อยละ ( % )
ค่าเฉลีย ( & )
- หาค่าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D. และหา
ค่าประสิ ทธิภาพ
บทเรี ยน ( (1 ( 2 )
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ตารางที 11 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
วิธีการ
- หาประสิ ทธิภาพ
- ทดลองใช้กบั
ตามเกณฑ์ / ของ นักเรี ยน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกลุ่ม
ภาคสนามเพือ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนจํานวน 30 คน
ของโรงเรี ยนสวนผึง
วิทยา จังหวัดราชบุรี

เครืองมือ/สถิติ
- แบบทดสอบ
ระหว่าง กับเรี ยนหลัง
เรี ยน
- บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ค่าสถิติร้อยละ ( % )
ค่าเฉลีย ( & ) หาค่า
ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D. และหา
ค่าประสิ ทธิภาพ
บทเรี ยน ( (1 ( 2 )

ขันที 3 การทดลองใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
3.1 นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ไปทดลอง
ใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจริ ง ได้แก่นกั เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2/1 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
ั
า
พัฒนาการดอนคลัง อําเภอดําเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรี จํานวน 26 คน โดยมีขนตอนการนํ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลอง ดังต่อไปนี
ขันนํา
1. ผูว้ ิจยั บอกวัตถุประสงค์ของการนํา บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมา
ทดลองใช้กบั นักเรี ยน และแนะนําเกียวกับการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแก่นกั เรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2/1 จํานวน 26 คน
2. แจกเอกสารคําแนะนําการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้กับ
นักเรี ยน และแนะนําการใช้
ขันสอน
1. ให้นัก เรี ย นทํา แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นจากคอมพิ ว เตอร์ ทํา ลงใน
กระดาษคําตอบ
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2. นักเรี ยนเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง โดยผูว้ ิจยั ทํา
หน้าทีชีแจงและคอยให้คาํ แนะนําเกียวกับการเรี ยน
3. นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบระหว่างเรี ยนในแต่ละหน่วย
ขันสรุ ป
1. นักเรี ยนทีเรี ยนจบแล้วในแต่ละหน่วยให้นกั เรี ยนสรุ ปบทเรี ยนด้วยการ
ทําแผนทีความคิด
2. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยนลงในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแล้ว
บันทึกลงในกระดาษ
3.2 นําผลทีได้จากการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และคะแนนจาก
การสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิดมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ในขันที 3 การทดลองใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ดังตารางที 12
ตารางที 12 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั ขันที 3 (การทดลองใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน )
วัตถุประสงค์
วิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
เครืองมือ/สถิติ
- เพือทดลองใช้
- ชีแจงวัตถุประสงค์ - นักเรี ยนชัน
- แผนทีความคิด
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การเรี ยนด้วยบทเรี ยน มัธยมศึกษาปี ที 2/1
- แบบประเมินแผนที
ช่วยสอน เรื องทวีป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จํานวน 26 คน
ความคิด
เอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยน กับนักเรี ยน
โรงเรี ยนเตรี ยม
- แบบทดสอบ
ด้วยแผนทีความคิด
อุดมศึกษาพัฒนาการ ระหว่างเรี ยน กับหลัง
- แนะนําการใช้
สําหรับนักเรี ยนชัน
เรี ยน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ดอนคลัง
มัธยมศึกษาปี ที 2
ช่วยสอนกับนักเรี ยน อําเภอดําเนินสะดวก - บทเรี ยน
- ให้นกั เรี ยนทํา
จังหวัดราชบุรี
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื องทวีปเอเชีย
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
- ให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วย
- วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ใช้ค่าสถิติร้อยละ ( % )
ช่วยสอน
ค่าเฉลีย ( & ) หาค่า
- ทําแบบทดสอบ
ส่ วนเบียงเบน
ระหว่างเรี ยน
มาตรฐาน ( S. D.)
และหาค่าประสิ ทธิภาพ
บทเรี ยน ( (1 ( 2 )
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ตารางที 12 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ
- ให้นกั เรี ยนทําแผนที
ความคิดหลังจากที
นักเรี ยนเรี ยนจบในแต่
ละหน่วย
- ให้นกั เรี ยนทํา
แบบทดสอบหลังเรี ยน

กลุ่มเป้าหมาย

เครืองมือ/สถิติ

ขันที 4 การประเมินและปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
4.1 แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (Pretest – Posttest)
เรื องทวีปเอเชีย มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
1. ศึกษาเอกสารทีเกียวกับการสร้างแบบทดสอบ
2.
ศึ ก ษามาตรฐานการเรี ย นรู ้ ผลการเรี ย นรู ้ ที คาดหวัง
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ รวมทังเนื อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 เพือนํามาเป็ นข้อมูลในการสร้างแบบทดสอบก่ อนเรี ยน และหลังเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื องทวีปเอเชีย เป็ นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จํานวน 60 ข้อ เพือนํามาใช้จริ ง 30
ข้อ โดยสร้างเป็ นตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ ดังนี
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2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

การวิเคราะห์

2

การสั งเคราะห์

. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
เกียวกับทีตัง ขนาด และลักษณะ
ภูมิประเทศของทวีปเอเชียได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายทีตัง
ขนาด และลักษณะภูมิประเทศของ
ทวีปเอเชียได้
. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
หน่ วยที 2
เกียวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีป
ลักษณะ
เอเชียได้
ภูมิอากาศ
. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะ
ภูมิอากาศของทวีปเอเชียได้
. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะ
หน่ วยที 3
ทรัพยากรธร ของทรัพยากรธรรมชาติในทวีป
เอเชียได้
รมชาติ
. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
หน่ วยที 4
ลักษณะทาง เกียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของ
ทวีปเอเชียได้
เศรษฐกิจ
. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียได้
. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
หน่ วยที 5
เกียวกับลักษณะทางสังคมของทวีป
ลักษณะ
เอเชีย
ทางด้าน
สังคม
หน่ วยที
ทีตัง ขนาด
และลักษณะ
ภูมิประเทศ

การนําไปใช้

ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง

ความเข้ าใจ

หน่ วยการ
เรียนรู้

ความรู้ความจํา

ตารางที 3 การวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื องทวีปเอเชีย
พฤติกรรมทีต้ องการวัด
รวม

1

5

2

5

2

3
1

1

3

2

2

2

1

1

1

5
2
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หน่ วยที 6
ลักษณะ
ทางด้าน
การเมืองการ
ปกครอง

. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์
ลักษณะโครงสร้างทางสังคมของ
ทวีปเอเชียได้
. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
เกียวกับลักษณะทางด้านการเมือง
การปกครองของทวีปเอเชีย

1

การสั งเคราะห์

การวิเคราะห์

การนําไปใช้

พฤติกรรมทีต้ องการวัด
ความเข้ าใจ

ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง
ความรู้ความจํา

ตารางที 3 (ต่อ)
หน่ วยการ
เรียนรู้

รวม

1

1

1

2

5 12 1 9 3 30
4. นําแบบทดสอบทีสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วไปให้ผเู ้ ชียวชาญ
ด้านเนื อหาตรวจสอบความเทียงตรงเชิ งเนื อหา เพือหาค่าความสอดคล้องระหว่างเนื อหาข้อสอบ
และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ได้เท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก หน้า 180)
5. นําแบบทดสอบทีได้ตรวจจากผูเ้ ชี ยวชาญเรี ยบร้อยแล้วไป
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนสวนผึงวิทยา อําเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี ที
ได้เรี ยนเรื อง ทวีปเอเชี ยมาแล้ว และนําไปหาค่าความยากง่ าย (P) ของข้อสอบโดยใช้เกณฑ์
ระหว่าง . – . (พวงรัตน์ ทวีรัตน์
: ) ซึงได้ค่าความยากง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง0.40 –
0.60 ค่าอํานาจจําแนก (r ) ของข้อสอบโดยใช้เกณฑ์ . ขึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์
: )
ซึงได้ค่าอํานาจจําแนก(r ) อยูร่ ะหว่าง 0.40 ขึนไป แล้วคัดข้อสอบให้เหลือจํานวน ข้อ และ
นําไปหาค่าความเชือมันของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR 20 ของ Kuder Richardsonโดยใช้เกณฑ์
. ขึนไปซึ งได้ค่าความเชือมันของแบบทดสอบทังฉบับ เท่ากับ 0.82 และข้อสอบทีใช่ไม่ได้ คือ
ข้อ2,3,5,8,9,12,14,15,17,19,2124,25,27,29,31,34,35,37,38,39,41,43,46,47,49,52,54,55,57 และ59
(ภาคผนวกหน้า192)
รวม
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6. นําแบบทดสอบทีหาค่าความเชือมันแล้วไปทดสอบก่อนเรี ยน
หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจริ ง ได้แก่ นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2/1 จํานวน 26 คนโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง จังหวัดราชบุรี
7. นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์เพือศึกษาผลของการใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4.2 แบบประเมินความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื อง
ทวีปเอเชีย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
แบบประเมิ น ความสามารถในการสรุ ป บทเรี ย นด้ว ยแผนที ความคิ ด
เรื องทวีปเอเชีย มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
1. ศึกษาเอกสารเกียววิธีการสร้างแบบประเมินแผนทีความคิด
2. สร้ างแบบประเมินแผนทีความคิดโดยใช้หลักเกณฑ์ของ
รู บริ คส์ ( Rubrics ) โดยประเมินในด้านเนือหา ซึงมีรายละเอียดดังตารางที 14
ตารางที 4 เกณฑ์ประเมินความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย
คําอธิบายคุณภาพ
รายการประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
เนือหาสาระ
1. ถูกต้อง
มี 3 รายการ
มี 2 รายการ
มี 1 รายการ
2. ชัดเจน
3. ครบถ้วน
4. เข้าใจง่าย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ปรับปรุ ง
เกณฑ์ตดั สิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
3.50 – 4.00
ดีมาก
2.50 – 3.49
ดี
1.50 – 2.49
พอใช้
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1.00 – 1.49
ปรับปรุ ง
3. นําแบบประเมินความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที
ความคิด เรื องทวีปเอเชีย ไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบแล้วนํามาแก้ไข
4. นําแบบประเมินความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที
ความคิด เรื องทวีปเอเชีย ไปเป็ นเครื องมือในการวิจยั
4.3 แบบประเมินความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบสอบถามความคิดเห็นมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
1.
ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ งกับ การสร้ า ง
แบบสอบถามความคิดเห็น
2. กําหนดจุดมุ่งหมายของการสอบถามความคิดเห็นทีต้องการ
ทราบ และสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
3.
สร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที เรี ย นด้ว ยบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน โดยใช้แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น ที ผูว้ ิจ ัย พัฒ นาขึ นจากการเรี ย นด้ว ย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ระบบของร่ างกาย ของภูวนาถ แก้วมณี รัตน์ ( 2543 : 85 –
86 ) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนเกียวกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องศาสนา
พิธีทางพระพุทธศาสนา ( พระมหาสมคิด อุททะวัน 2549 : 76 – 77 ) โดยแบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ
ด้านการออกแบบบทเรี ยน ด้านเนือหาบทเรี ยน และด้านความพึงพอใจในการเรี ยน จํานวน 15 ข้อ
ลักษณะของแบบสํารวจความคิดเห็น เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5
ระดับ ของลิเคอร์ท ( Likert’s Five Rating Scale อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 107-108 )
โดยกําหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีสุ ด
ในการแปลความหมาย ใช้คะแนนเฉลียทีได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล มา
เทียบเกณฑ์ ซึงพัฒนามาจากเกณฑ์ของเบสท์ ( Best 1986 : 182 อ้างถึงใน ภูวนาถ แก้วมณี รัตน์.
2547 : 85 ) นํามาหาค่าเฉลีย ( & ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน S.D. โดยให้ค่าเฉลีย ดังนี
คะแนนเฉลีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด
คะแนนเฉลีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมาก
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คะแนนเฉลีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อยทีสุ ด
4. นําแบบสอบถามให้ผเู ้ ชียวชาญจํานวน 3 ท่านตรวจสอบเพือ
หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาระหว่างความถูกต้องของข้อคําถามกับสิ งทีต้องการรู ้ และนํามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) ซึงได้ค่าเท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก หน้า 191)
5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีได้ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุ ง
แก้ไขแล้วนําไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจริ งจํานวน 26 คน
ผูว้ ิ จ ัย ได้สรุ ปวิ ธี การดํา เนิ น การวิจ ัย ในขันที 4
การประเมิ น และปรั บปรุ งบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังตารางที 15
ตารางที 15 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั ขันที 4 (การประเมินและปรับปรุ งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน )
วัตถุประสงค์
วิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
เครืองมือ/สถิติ
- เพือเปรี ยบเทียบผล - เปรี ยบเทียบผลการ - นักเรี ยนชัน
- แบบทดสอบ
การเรี ยนรู ้ก่อน และ เรี ยนรู ้ก่อน และหลัง มัธยมศึกษาปี ที 2
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จํานวน 26 คน
หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน เรี ยนด้วยบทเรี ยน
ด้วยค่าเฉลีย ( & )
ค่าส่ วนเบียงเบน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรี ยนเตรี ยม
อุดมศึกษาพัฒนาการ มาตรฐาน S.D. และ
เรื อง ทวีปเอเชีย
เรื อง ทวีปเอเชีย
สําหรับนักเรี ยนชัน
สําหรับนักเรี ยนชัน
ดอนคลัง
ค่าที t – test dependent
มัธยมศึกษาปี ที 2
มัธยมศึกษาปี ที 2
จังหวัดราชบุรี
- นักเรี ยนชัน
- แบบประเมินแผนที
- เพือศึกษาผลงานจาก - นักเรี ยนสรุ ป
มัธยมศึกษาปี ที 2
ความคิด
การสรุ ปบทเรี ยนด้วย บทเรี ยนด้วยแผนที
ความคิด
จํานวน 26 คน
( Rubric Score )
แผนทีความคิด
โรงเรี ยนเตรี ยม
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
อุดมศึกษาพัฒนาการ ด้วยค่าเฉลีย ( & )
ดอนคลัง
จังหวัดราชบุรี

112
ตารางที 15 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
วิธีการ
- เพือศึกษาความ
- ตอบแบบสอบถาม
คิดเห็นของนักเรี ยนที
มีต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื อง ทวีปเอเชีย
สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2

กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2
จํานวน 26 คน
โรงเรี ยนเตรี ยม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
ดอนคลัง
จังหวัดราชบุรี

เครืองมือ/สถิติ
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น ใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
การหา
ค่าเฉลีย ( & )
ค่าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน S.D.
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แผนภูมิที 33 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั
. การศึกษาข้ อมูล
พืนฐาน

. การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน

3. การทดลองใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอน

4. การประเมินและ
ปรับปรุ งบทเรียน
คอมพิวเตอร์

ศึกษาเนือหา
มาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้

- กําหนดจุดประสงค์
- วางเค้าโครงเรื องของ
เนือหาวิชา
- เขียนผังงานของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน

- นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทีปรับปรุ งแล้ว
ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
พัฒนาการดอนคลัง
อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี จํานวน 26
คน

- ประเมินผลการเรี ยนรู้
- ประเมิน ความสามารถ
ในการสรุ ปบทเรี ยนด้วย
แผนทีความคิด เรื องทวีป
เอเชีย
- สอบถามความคิดเห็น
ต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน

- วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- กําหนดจุดประสงค์
- ลําดับเนือหา
- กําหนดวิธีสอน
- การวัดประเมินผล

ศึกษาขันตอนการ
พัฒนา
- ศึกษาขันตอนการ
พัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หาประสิ ทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
1. ประเมินความเหมาะสม
ความสอดคล้องของ
บทเรี ยนจากผูเ้ ชียวชาญ
ตรวจหาค่า (IOC)
- ด้านเนือหา
- ด้านบทเรี ยน
- การประเมินผล
2. หาค่าประสิ ทธิภาพ
E1 / E2 (80 / 80)
- ทดลองกับนักเรี ยน
รายบุคคล Individual
Tryout กับนักเรี ยน คน
และปรับปรุ งแก้ไข ตาม
เกณฑ์ (60 / 60)
- ทดลองกับนักเรี ยนกลุ่ม
ย่อย Small Group Tryout
กับนักเรี ยน คน และ
ปรับปรุ งแก้ไข ตามเกณฑ์
(70 / 70)
- ทดลองกับนักเรี ยนกลุ่ม
ภาคสนาม Field Tryout
กับนักเรี ยน 30 คน และ
ปรับปรุ งแก้ไข ตามเกณฑ์
(80 / 80)

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข

ผลการ
ประเมิน

ผ่าน

ได้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนฉบับสมบูรณ์
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใช้
ี
1. สถิตทีใช้ในการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์แบบทดสอบ
. วิเคราะห์ค่าดัชนีมีความสอดคล้อง ( IOC )
. การหาค่าความยากง่าย ( Difficulty )
2.3 การหาค่าอํานาจจําแนก ( Discrimination )
. การหาค่าความเชื อมัน ( Reliability ) ใช้สูตร KR 20 ของ Kuder –
Richardson
. สถิติทีใช้วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
. การหาค่าเฉลีย ( Mean )
. การหาค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )
4. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ใช้การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ( One group Pretest
– Posttest Design ) โดยใช้สถิติแบบ t – test แบบ Dependent

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยน
ด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development ) รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ที
จัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยแผนทีความคิดสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
80 / 80
ตอนที 2 ผลการเปรี ยบผลการเรี ยนรู ้เรื อง ทวีปเอเชีย ก่อน และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
ตอนที 3 ผลการศึกษาความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีป
เอเชีย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
ตอนที 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
ตอนที 1 ผลการหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ที
สรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 ได้ผลการทดลองดังตาราง
ตารางที 16 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วย
แผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
คะแนนเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
คะแนน
จํานวน คะแนนเต็ม
ประสิ ทธิภาพ
(X )
มาตรฐาน (S.D.)
ระหว่างเรี ยน (E1)

26

60

48.96

2.18

81.60

หลังเรี ยน (E2)

26

30

24.85

2.17

82.82
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จากตารางที 16 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ที
สรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 26 คน พบว่า มี
ประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.60/82.82 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ (ภาคผนวก หน้า 202 )
ตอนที 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื อง ทวีปเอเชีย ก่อน และหลังเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ได้ผลการทดลองดังนี
ตารางที 17 ผลการเปรี ยบผลการเรี ยนรู ้เรื อง ทวีปเอเชี ย ก่ อน และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ได้ผลการทดลองดังตาราง
จํานวน
คะแนนเฉลีย
คะแนน
คะแนนเต็ม
S.D. t - test df
sig
(คน)
(X )
ก่อนเรี ยน 26
30
13.46
2.58
32.02 25
.000
หลังเรี ยน 26
30
24.85
2.17
จากตารางที 17 ผลการเปรี ยบผลการเรี ยนรู ้เรื อง ทวีปเอเชีย ก่อน และหลังเรี ยนทีเรี ยน
ด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยแผนทีความคิด จํานวน
26 คน พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนมีค่าเท่ากับ ( X = 13.46, S.D. = 2.58)
มีผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ( X = 24.85, S.D. = 2.17) และเมือการ
เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนก่อน และหลังเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ทีตังไว้ (ภาคผนวก หน้า 205 )
ตอนที 3 ผลการศึกษาความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีป
เอเชีย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ได้ผลการทดลองดังตาราง
ตารางที 18 ผลการศึกษาความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
หน่ วยการเรียนรู้
คะแนน คะแนนเฉลีย( X ) ระดับเกณฑ์
1. ทีตัง ขนาด และลักษณะภูมิประเทศ
4
3.65
ดีมาก
2. ลักษณะภูมิอากาศ
4
3.31
ดี
3. ทรัพยากรธรรมชาติ
4
3.12
ดี
4. ลักษณะทางเศรษฐกิจ
4
2.88
ดี
5. ลักษณะทางด้านสังคม
4
3.27
ดี
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ตารางที 18 (ต่อ)
หน่ วยการเรียนรู้
คะแนน คะแนนเฉลีย ( X ) ระดับเกณฑ์
6. ลักษณะทางด้านการเมืองการปกครอง
4
3.35
ดี
รวม
24
3.26
ดี
จากตารางที 18 โดยภาพรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือศึกษาความสามารถในการสรุ ป
บทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 26 คน
พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย อยูใ่ นระดับ
เกณฑ์ดี ( X = 3.26) และเมือแยกเป็ นรายหน่วยเรี ยงตามลําดับมากทีสุ ดคือ หน่วยที 1 ทีตัง
ขนาด และลักษณะภูมิประเทศ ( X = 3.65) และรองลงมาตามลําดับ หน่วยที 6 ลักษณะทางด้าน
การเมืองการปกครอง ( X = 3.35) หน่วยที 2 ลักษณะภูมิอากาศ ( X = 3.31) หน่วยที 5
ลักษณะทางด้านสังคม ( X = 3.27) หน่วยที 3 ทรัพยากรธรรมชาติ ( X = 3.12) และหน่วยที 4
ลักษณะทางเศรษฐกิจ( X = 2.88) ตามลําดับ (ภาคผนวก หน้า 207 )
ตอนที 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ได้ผลการ
ทดลองดังตาราง
ตารางที 19 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีป
เอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
ประเด็นคําถาม
. การนําเสนอเนือหา
. การนําเสนอเนือหาง่ายต่อการเข้าใจ
. ภาษาทีนําเสนอมีความเข้าใจง่าย
. การจัดลําดับเนือหาในแต่ละ
หน่วยการเรี ยนเหมาะสม
. ความยากง่ายของเนือหาเหมาะสม
1.5 จํานวนข้อของแบบฝึ กหัดเหมาะสม
รวม

คะแนนเฉลีย

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที

4.38
4.58
4.72

0.75
0.50
0.72

มาก
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

5
3
1

4.65
4.46
4.56

0.56
0.65
0.64

มากทีสุ ด
มาก
มากทีสุ ด

2
4
3

(X )
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ตารางที 19 (ต่อ)
ประเด็นคําถาม

คะแนนเฉลีย

(X )

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที

. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอน
. การใช้งานจากปุ่ มต่างๆมีความ
4.69
0.47
มากทีสุ ด
3
สะดวก
. มีการจัดวางองค์ประกอบบทเรี ยน
4.79
0.43
มากทีสุ ด
1
ได้เหมาะสมน่าสนใจ
. ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม
4.50
0.65
มากทีสุ ด
5
. เสี ยงประกอบเหมาะสมกับบทเรี ยน
4.62
0.50
มากทีสุ ด
4
. บทเรี ยนมีการตอบสนองโต้ตอบ
4.73
0.45
มากทีสุ ด
2
นักเรี ยนอย่างน่าสนใจ
รวม
4.67
0.50
มากทีสุ ด
1
. ความพึงพอใจในการเรียน
. นักเรี ยนกระตือรื อร้นและมี
4.73
0.53
มากทีสุ ด
2
ความสนุกในการเรี ยน
3.2 นักเรี ยนได้รู้ผลคําตอบด้วยตนเองได้
4.58
0.70
มากทีสุ ด
4
ทันทีและสามารถทบทวนได้รวดเร็ ว
3.3 นักเรี ยนพอใจกับการตอบสนองที
4.85
0.37
มากทีสุ ด
1
รวดเร็ วของบทเรี ยน
3.4 นักเรี ยนสามารถศึกษาบทเรี ยนด้วย
4.62
0.57
มากทีสุ ด
3
ตัวเองได้โดยง่าย
3.5 นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยน
4.50
0.58
มากทีสุ ด
5
รวม
4.66
0.55
มากทีสุ ด
2
รวมทังหมด
4.63
0.56
มากทีสุ ด
จากตารางที 19 โดยภาพรวมผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด พบว่า นักเรี ยน
มี ความคิ ดเห็ นต่ อบทเรี ย นคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน เรื อง ทวี ปเอเชี ย ในระดับ เห็ น ด้วยมากที สุ ด
( X = 4.63, S.D. = 0.56) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี ด้านการออกแบบบทเรี ยน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด( X = 4.67, S.D. = 0.50) รองลงมา คือด้าน
ความพึงพอใจในการเรี ยนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.66, S.D. = 0.55) และด้าน
การนําเสนอเนือหาอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด( X = 4.56, S.D. = 0.64) ตามลําดับ
เมื อพิจารณาเป็ นรายด้า นพบว่า นักเรี ย นมี ความคิ ดเห็ น ด้านการออกแบบบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.67, S.D. = 0.50) โดยเรี ยงลําดับ
จากรายข้อมากไปหาน้อ ย ดังนี มีการจัดวางองค์ประกอบบทเรี ยนได้เหมาะสมน่ าสนใจอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.79, S.D. = 0.43) บทเรี ยนมีการตอบสนองโต้ตอบนักเรี ยนอย่าง
น่าสนใจอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.73, S.D. = 0.45) การใช้งานจากปุ่ มต่างๆมีความ
สะดวกอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.69, S.D. = 0.47) เสี ยงประกอบเหมาะสมกับ
บทเรี ยนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.62, S.D. = 0.50) และตัวอักษรมีความชัดเจน
เหมาะสมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.50, S.D. = 0.65) ตามลําดับ
ด้านความพึงพอใจในการเรี ยนนักเรี ยนมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากทีสุ ด
( X = 4.66, S.D. = 0.55) โดยเรี ยงลําดับจากรายข้อมากไปหาน้อย ดังนี นักเรี ยนพอใจกับการ
ตอบสนองทีรวดเร็ วของบทเรี ยนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.85, S.D. = 0.37) นักเรี ยน
กระตือรื อร้นและมีความสนุกในการเรี ยนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.73, S.D. = 0.53)
นักเรี ยนสามารถศึกษาบทเรี ยนด้วยตัวเองได้โดยง่ายอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.62,
S.D. = 0.57) นักเรี ยนได้รู้ผลคําตอบด้วยตนเองได้ทนั ทีและสามารถทบทวนได้รวดเร็ ว อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.58, S.D. = 0.70) และนักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยนอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มากทีสุ ด ( X = 4.50, S.D. = 0.58) ตามลําดับ
ด้ า นการนํ า เสนอเนื อหานั ก เรี ยนมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ยมากที สุ ด
( X = 4.56, S.D. = 0.64) โดยเรี ยงลําดับจากรายข้อมากไปหาน้อย ดังนี การจัดลําดับเนื อหาใน
แต่ละหน่วยการเรี ยนเหมาะสมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.72, S.D. = 0.72) ความยาก
ง่ายของเนือหาเหมาะสมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.65, S.D. = 0.56) ภาษาทีนําเสนอมี
ความเข้าใจง่ายอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.58, S.D. = 0.50) จํานวนข้อของแบบฝึ กหัด
เหมาะสมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.65) และการนําเสนอเนื อหาง่ายต่อการ
เข้าใจอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก( X =4.38,S.D.=0.75)ตามลําดับ

บทที 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยน
ด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ที
สรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที ความคิด สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ 80 / 80 เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อน และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ศึ กษาความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที ความคิด เรื องทวีปเอเชี ย และศึ กษาความ
คิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2/1 ของโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อําเภอดําเนิ นสะดวก
จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 26 คน โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
( Simple Ramdom Sampling ) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างด้านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และด้านเนื อหาเรื อง
ทวีปเอเชีย
2. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด ซึง
ผ่านการหาประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.76/82.82
3. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื องทวีปเอเชีย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความ
ยากง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง0.40 – 0.60 ค่าอํานาจจําแนก (r ) อยูร่ ะหว่าง 0.40 ขึนไป และค่าความ
เชือมันของแบบทดสอบทังฉบับ เท่ากับ 0.82
4.
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนได้ค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง ( IOC ) อยูร่ ะหว่าง 0.67 - 1.00
5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) อยูร่ ะหว่าง 0.67 - 1.00
6. แบบประเมินแผนทีความคิด
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การดําเนินการทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการทดลองกับนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2/1 ของโรงเรี ยนเตรี ย ม
อุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2553 โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จํานวน 6 หน่วย ก่อนเรี ยนนักเรี ยนทําแบบทดสอบ
ก่ อนเรี ยนที ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญ เมื อจบในแต่ละหน่ วยนักเรี ยนทําแบบทดสอบ
ประจําหน่ วย และสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เมือนักเรี ยนเรี ยนเรื อง ทวีปเอเชี ย จบทัง 6
หน่วยแล้ว นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนโดยเป็ นฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรี ยนเรื องทวีป
เอเชีย แล้วนําคะแนนแบบทดสอบก่อน – หลังเรี ยน คะแนนแบบทดสอบประจําหน่ วย คะแนน
ความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด และข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นมา
วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพือตรวจสอบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ 80 / 80 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 2540 : 101 - 102 ) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื อง ทวีปเอเชีย
ก่อน และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้ค่าเฉลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent) ศึกษาความสามารถในการสรุ ป
บทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด โดยใช้ค่าเฉลีย ( X ) การศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนทีมีต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด โดยใช้ค่าเฉลีย
( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนํามาแปลความหมายตามเกณฑ์ทีกําหนด
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี
1. ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วย
แผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.76/82.82 ซึง
เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการเปรี ยบผลการเรี ยนรู ้เรื อง ทวีปเอเชีย ก่อน และหลังเรี ยนทีเรี ยนด้วย บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ( X = 24.85, S.D. = 2.17)สู งกว่าก่อนเรี ยนมีค่าเท่ากับ
( X = 13.46, S.D. = 2.58) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
3. ผลการศึกษาความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที
ความคิด เรื องทวีปเอเชีย อยูใ่ นระดับเกณฑ์ดี
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4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง
ทวี ป เอเชี ย ที สรุ ป บทเรี ย นด้ว ยแผนที ความคิ ด สํา หรั บ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 พบว่ า
นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ในภาพรวมอยูร่ ะดับเห็น
ด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.63, S.D. = 0.56) และเมือแยกเป็ นรายด้านเรี ยงตามลําดับได้ดงั นี ด้าน
การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ( X = 4.67, S.D. = 0.50) ด้านความพึงพอใจใน
การเรี ยน ( X = 4.66, S.D. = 0.55) และด้านการนําเสนอเนื อหา( X = 4.56, S.D. =
0.64) ตามลําดับ
การอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ป
บทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 สามารถนํามาอภิปรายผลได้
ดังนี
1. ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วย
แผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึนมีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ
81.60/82.82 เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ สอดคล้องแนวคิดการวิจยั ของ ชัชฎาภรณ์ เกตุอู่ทอง
( 2550 : 88 ) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง จังหวัด สมุทรสาคร
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนวัดชัยมงคล ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเท่ า กับ 80.67/84.44 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 80/80
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญเกิด แข็งกล้า (2550 : 61 ) ได้
ศึกษาเรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง การฝึ กสมาธิ เบืองต้น สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึ กษาปี ที 1 ผลการวิจ ัยพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมี
ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 84.11/86.29
ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด ทังนี เนื องจากการพัฒนา
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนได้ด ํา เนิ น การสร้ า งตามคํา แนะนํา ของผูเ้ ชี ยวชาญซึ งบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องใช้ภาพเคลือนไหว หรื อภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ นําเสนอเนื อหาทีละตอน
มีแบบฝึ กเร้าความสนใจ มีภาพประกอบ มีเสี ยงบรรยาย มีแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบสามารถ
โต้ตอบได้ทนั ที
ซึ งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขันตอนโดยการศึกษาวิเคราะห์เนื อหาทีจะสร้าง
กําหนดผลการเรี ยนรู ้ ทีคาดหวัง ดําเนิ นการสร้ างพัฒนา ทดลองปรั บปรุ งกับกลุ่มย่อย แล้วจึ ง
นําไปทดลองกับกลุ่มจริ ง โดยในแต่ละขันตอนมีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด และลําดับขันตอน
อย่างชัดเจนซึ งสอดคล้องกับคํากล่าวของ ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2546 : 84-89) ได้กล่าวถึงการ
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พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการ คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ
การพัฒนาบทเรี ยน การนําไปใช้/ทดลองใช้ การประเมินและปรับปรุ งแก้ไข ซึงสอดคล้องกับ
จิตวิทยาการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกาเย่ (Gagne) ได้แบ่งการเรี ยนรู ้
ออกเป็ นขัน ๆ ดังนี คือ การจูงใจ (Motivation Phase) เป็ นการชักจูงให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ การรับรู ้
เรื อง ๆ ทีสัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูเ้ รี ยน หรื อรับรู ้ตามเป้ าหมายทีตังไว้ (Apprehending Phase)
การปรุ งแต่งสิ งทีรับรู ้ไว้เป็ นความจํา (Acguistion Phase) ความสามารถในการสะสมสิ งเร้าทีจะจํา
(Acguistion Phase) ความสามารถในการระลึกถึงสิ งทีได้เรี ยนรู ้ประยุกต์ไปแล้วได้ (Recall Phase)
ความสามารถใช้สิงทีเรี ยนรู ้แล้วไปประยุกต์ใช้กบั สิ งเร้าใหม่ทีประสบโดยเฉพาะในชีวิตประจําวัน
ซึงคล้ายคลึงกับสิ งทีเคยเรี ยนรู ้แล้ว (Generalization Phase) การแสดงพฤติกรรมทีแสดงออกถึงการ
เรี ยนรู ้ (Generalization Phase) การแสดงผลการเรี ยนรู ้กลับไปยังผูเ้ รี ยน หรื อการทีผูเ้ รี ยนรู ้ได้รับ
ทราบผลการเรี ยนรู ้ (Feedback Phase)
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพัฒนาขึนประกอบด้วยภาพกราฟิ ก และเสี ยงเป็ นส่ วนช่วย
ในการสร้ างบรรยากาศให้บทเรี ยนและสื อความเข้าใจจากนามธรรมเป็ นรู ปธรรมได้เป็ นอย่างดี
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนุ กเพลิดเพลินในขณะเรี ยน มีการตอบสนองจากคอมพิวเตอร์ ทนั ทีทาํ ให้เกิ ด
แรงจู ง ใจในการเรี ย น ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การเรี ย นเป็ นไปตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข องสกิ น เนอร์
( SKinner ) ทีกล่าวว่าบทเรี ยนควรมีการเสริ มแรง โดยให้ขอ้ มูลป้ อนกลับทันทีทนั ใด ทําให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และขันตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีการ
ประเมินจากผูเ้ ชียวชาญซึงผลการประเมินมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนทีพัฒนาขึนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ทังนี ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขในข้อเสนอแนะตามความ
คิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ และนําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไปทดลองกับนักเรี ยนทัง 3 กลุ่มที
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มแรกเป็ นกลุ่มนักเรี ยนรายบุคคล ( 1 : 1 : 1 ) Individual Tryout โดย
ทดลองกับนักเรี ยนจํานวน 3 คน พบว่า ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ 63.33/64.44 ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีตัง
ไว้คือ 60/60 กลุ่มทีสองเป็ นนักเรี ยนกลุ่มย่อย ( 3 : 3 : 3 ) Small Group Tryout โดยทดลอง
กับนักเรี ยนจํานวน 9 คน พบว่า ได้ค่าประสิ ทธิภาพ 71.85/72.59 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้คือ
70/70 และกลุ่มทีสามเป็ นนักเรี ยนกลุ่มภาคสนามทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ( 10 : 10 : 10 ) Field Tryout
โดยทดลองกับนักเรี ยนจํานวน 30 คน พบว่า ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ 80.83/81.67 ซึ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทีตังไว้คือ 80/80 แล้วนําข้อมูลมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ทีสุ ดก่อนนําไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างจริ ง ซึ งจากการสังเกตและพูดคุยกับนักเรี ยน นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นสนใจในการ
เรี ยนรู ้จากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาก เนืองจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มีภาพและเสี ยงทีทําให้
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การเรี ยนไม่น่าเบื อ สนุ กสนานและตืนเต้นอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี ในการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ นกั เรี ยนสามารถเป็ นควบคุมบทเรี ยนให้ดาํ เนิ นไปตามความสามารถของตนเอง เป็ น
สื อทีเชือถือได้ว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพัฒนาขึนมีคุณภาพนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน
ได้ สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของกรมวิชาการ ( 2544 : 162 - 163 ) กล่าวว่า การหาประสิ ทธิภาพ
ของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เป็ นการหาประสิ ท ธิ ภ าพที ทํา ให้บ ทเรี ย นมี คุ ณ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ภาพ ยังทําให้ผใู ้ ช้สือมีความมันใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนมากทีสุ ดและการลําดับ
เนื อหาเรื องทวี ป เอเชี ย ส่ ว นมากมี ลกั ษณะเป็ นนามธรรมซึ งถ้า เป็ นการสอนแบบปกติ จ ะทํา ให้
นัก เรี ย นเกิ ด ความเข้า ใจยาก แต่ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที พัฒ นาขึ นเป็ นนวัต กรรมที
ผสมผสานทังตัวอักษร เสี ยง ภาพนิ ง เป็ นส่ วนช่วยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การอยากเรี ยนรู ้ และมีความเข้าใจมากยิงขึน
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัจฉรามะลิปิไข
( 2545 : 53 ) ทีกล่าวว่า การใช้นวัตกรรมในการศึกษาจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจเนือหามากขึน
เพราะภาพ และเสี ยง จะช่ วยกระตุน้ ความสนใจและทําให้นักเรี ยนเข้าใจได้ดีดว้ ยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้นจึงทําให้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด
2. ผลการเปรี ยบผลการเรี ยนรู ้ เรื อง ทวีปเอเชีย ก่อน และหลังเรี ยนทีเรี ยนด้วย บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด พบว่า นักเรี ยนมีผล
การเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนมีค่าเท่ากับ ( X = 13.46, S.D. = 2.58) ผลการเรี ยนรู ้ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ( X = 24.85, S.D. = 2.17) และเมือการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้
ทางการเรี ยนก่อน และหลังเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้คือคะแนนหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยน ทังนี เนื องจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีได้พฒั นาขึนในด้านเนื อหาผูว้ ิจยั
ได้ทาํ การศึ กษาและวิเคราะห์ หลักสู ตรในบทเรี ยนเพือทําความเข้าใจเกี ยวกับผลการเรี ยนรู ้ ของ
เนื อหา วิธีการสอน การวัดผลและประเมินผล อย่างเป็ นระบบ เพือนํามากําหนดผลการเรี ยนรู ้ที
คาดหวังในบทเรี ยน นอกจากนี บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที พัฒนาขึนได้ผ่านการประเมิ น
คุณภาพของบทเรี ยนจากผูเ้ ชียวชาญ ทังด้านเนื อหา ด้านภาษา ภาพและเสี ยง ตลอดจนเทคนิ คใน
การนําเสนอ ซึ งผลการประเมินมี ความเห็ นโดยรวมไปในแนวเดียวกันอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก
ทีสุ ด อี กทังบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนได้ผ่านการหาประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมกับนักเรี ยน ซึงทําให้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิ ทธิ ภาพจึงทําให้ผลการเรี ยนรู ้ท างการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชาตรี ต่างสมปอง ( 2547 : 140 )ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
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หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื อง ฆราวาสธรรม 4 สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 พบว่า
นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจก่อน และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วิเศษ แก้วกระจาย ( 2550 : 112 ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สาระการเรี ยนรู ้ สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื องภูมิปัญญาไทย เบญจรงค์ จังหวัด
สมุทรสาคร สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนวัดหลักสี พิพฒั น์ราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่า
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 32.13
นอกจากนีบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหน่วยการเรี ยนมีกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กทักษะและตรวจสอบความเข้าใจในเรื องนัน ๆ ซึงเมือพบว่ามีเรื องใดทียังไม่เข้าใจ
หรื อทําไม่ได้ สามารถกลับไปศึกษาใหม่ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ ว และจะเรี ยนกีครังก็ได้ จึงทําให้
นักเรี ยนได้ตรวจสอบด้วยตัวเองในเรื องทีเรี ยนไป ซึงแบบฝึ กทักษะเมือนักเรี ยนทําผิดก็สามารถ
แก้ไขข้อบกพร่ องได้ทนั ที สอดคล้องกับคํากล่าวของ กาเย่ (Gagne) ทีว่าการแสดงผลการเรี ยนรู ้
กลับไปยังผูเ้ รี ยน หรื อการทีผูเ้ รี ยนรู ้ได้รับทราบผลการเรี ยนรู ้ (Feedback Phase) ทันทีซึงจะช่วยทํา
ให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจยิงขึน
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือศึกษาความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด
เรื องทวีปเอเชีย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการสรุ ป
บทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย อยูใ่ นระดับดี ทังนีเนืองจาก แผนทีความคิดเป็ น
แผนภาพหรื อเทคนิ คกราฟิ กทีแสดงออกทางด้านความคิด เป็ นวิธีการของกระบวนการคิดตาม
ธรรมชาติอย่างต่อเนือง ซึง เชือมโยงความคิดรวบยอด และรายละเอียดทีสําคัญเข้าด้วยกันในรู ปของ
แผนภูมิสะดวกต่อความเข้าใจจดจํา และ แผนทีความคิดทีนักเรี ยนได้สร้างขึน นักเรี ยนได้ผา่ นการ
เรี ยนรู ้จนเกิดความเข้าใจ โดยให้นกั เรี ยนลองฝึ กการสร้าง ด้วยการกําหนดโครงร่ างแผนทีความคิด
แล้วให้ผเู ้ รี ยนเติมคําสําคัญ ในลักษณะเป็ นขันตอน ดังทีโรเซนเบรี ( Rosenbery 1987 : 249 )
กล่าวไว้ว่าแผนทีความคิดใช้ได้กบั ผูเ้ รี ยนทุกระดับแผนทีความคิดช่วยระดมสมองเรื องใหม่ ๆ การ
วางแผน การสรุ ป การจดบันทึกความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประทุม วิชาโคตร
( 2544 : 55 ) ทีได้ทาํ การศึกษาวิจยั พบว่า การใช้แผนทีความคิดสอนผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะเรื องการ
เขียนนันสามารถทําให้ผเู ้ รี ยนทีมีความสามารถทางการเรี ยนตํา สามารถพัฒนาความสามารถให้
เท่ากับผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถปานกลาง และสู งได้ และยังสอดคล้องกับสมศักดิ สิ นธุ รเวชญ์
( 2542 : 1 ) ทีว่าแผนทีความคิดช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรี ยนรู ้เกียวกับการจัดกลุ่มเนื อหา การ
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ปรับปรุ งการระลึกการสร้างสมความคิดสร้างสรรค์ มีคุณค่าอย่างยิงสําหรับการคิดไตร่ ตรองและ
การเรี ยนรู ้ แผนทีความคิดใช้ได้กบั ทุกระดับขึนอยู่กบั ประสบการณ์และความแตกต่างของสมอง
มนุ ษย์ เพราะความเชื อมต่อของมนุ ษย์นันไม่ มีขอบเขตจํา กัดหรื อแม้แ ต่ มนุ ษย์ทีมี ประสบการ
เดี ยวกัน แต่มีความแตกต่างทางด้านความคิด พืนฐานทางอารมณ์ และสังคมก็ทาํ ให้มนุ ษย์คิด
แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่านักเรี ยนได้ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ Mind mapping ทีแสดง
ความสัมพันธ์ของเรื องให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นภาพทีจะเขียนได้ชดั เจนและทําให้กล้าคิดกล้าเขียนมากขึน
ซึ งขันตอนในการสร้างแผนทีความคิดก็เป็ นขันตอนสําคัญส่ วนหนึ งทีทําให้แผนทีความคิดมีความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ดงั ที ไฮล์แมน และคณะ ( Heilman et al. 1990 : 142 ) ได้เสนอแนะ
การทําแผนทีความคิดไว้ว่า เลือกคําทีเป็ นหัวเรื อง เขียนคําทีเป็ นหัวเรื อง ไว้บนกระดานดํา ระดม
สมอง ( brainstorm ) เกียวกับคําทีสัมพันธ์กบั หัวข้อ
( topic ) แล้วเขียนคําเหล่านี ลงไป จับ
กลุ่มคําเป็ นพวก ๆ แล้วเขียนหัวย่อย ๆ และสอดคล้องกับสมาน ถาวรรัตนวณิ ช ( 2541 : 37 ) ได้
กล่าวถึงขันตอนการสร้างแผนทีความคิดไว้ว่า เริ มด้วยสัญลักษณ์หรื อรู ปภาพลงบนกระดาษ ระบุ
คําสําคัญ เชื อมโยงคําอืนๆ เขียนคําทีต้องการ 1 คํา ต่อ 1 เส้น ขยายคําสําคัญ และใช้สี รู ปภาพ
ลักษณะของเส้น เป็ นการระบุถึงลักษณะของการเชื อมโยง และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที
พัฒนาขึนก็มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทํานักเรี ยนสามารถสรุ ปบทเรี ยน
ด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย อยูใ่ นระดับดี
4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื อง ทวีปเอเชี ย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 พบว่า
โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชี ย ในระดับ
เห็นด้วยมากทีสุ ด ซึงหากพิจารณาความคิดเห็นเป็ นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดงั นี
4.1 ด้านเนื อหา พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในด้านเนื อหาอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.56, S.D. = 0.64) ทังนี เนืองมาจากการที
นักเรี ยนได้เรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนด้วยตนเอง นักเรี ยนแต่ละคนจึงสามารถใช้เวลาใน
การอ่านในเรื องได้ตามความสามารถและความเร็ วของแต่ละคนและจากการสอบถามระยะเวลาใน
การเรี ยนของนักเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนัน นักเรี ยนรู ้สึกพอใจมากทีได้อ่านและทํา
แบบฝึ กหัดซึ งสอดคล้องกับบุญเกือ ควรหาเวช (2542:48) ได้กล่าวถึงบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนว่าทําให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้ซาแล้
ํ วซําอีกกีครังก็ได้ตามความต้องการ เรี ยนรู ้เป็ นขันตอนที
ละน้อย จากง่ายไปหายากจึงทําให้เกิดความแม่นยําในวิชาทีเรี ยน และผูเ้ รี ยนสามารถเลือกบทเรี ยน
ทีมีความเหมาะสมกับความต้องการ และสอดคล้องกับระดับความสามารถของตน นอกจากนี ยัง
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สอดคล้องกับพรเทพ เมืองแมน (2544:21) ทีกล่าวถึงคุณค่าของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ทีมีต่อการ
เรี ยนการสอนว่า เป็ นบทเรี ยนทีช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ อันจะทําให้
ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน (Active Learner) ซึ งผูเ้ รี ยนสามารถเรี ย นได้ตามอัตรา
ความสามารถของตนเองอันเป็ นการสนองตอบผูเ้ รี ยนแต่ละคน ซึ งมี ความแตกต่างกัน และยัง
สามารถเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่มีขอ้ จํากัดด้านเวลาสถานที
4.2 ด้านการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน พบว่า นักเรี ยนมีความ
คิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในด้านการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.67, S.D. = 0..50) ทังนี เนืองมาจากการทีบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึนช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเนือหามากขึนเพราะว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีภาพและเสี ยง เพือเพิมความสนใจและเพลิดเพลินในการอ่าน ทําให้เกิ ดแรงจูงใจในการ
เรี ยนรู ้ และสนุ กกับการเรี ยนมากยิงขึน ซึ งสังเกตได้เมื อนักเรี ยนเข้าไปเรี ยนแล้วจดจ่ ออยู่กับ
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน จากการสอบถามนัก เรี ย นได้ค วามว่ า การเรี ย นด้ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสนุ ก เพราะมีภาพและเสี ยงทีเร้าความสนใจให้อยากเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา ซึ ง
สอดคล้องกับกิดานันท์ มลิทอง ( 2540 : 240 – 241 ) ทีว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ และยังดึ งดูดความสนใจ โดยใช้เทคนิ คการนําเสนอด้วยกราฟิ ก
ภาพเคลือนไหว แสง สี เสี ยง สวยงามและเหมือนจริ ง และบุญเกือ ควรหาเวช (2542:48) ก็กล่าว
เพิมเติมไว้วา่ ว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถดึงดูดความสนใจโดยใช้เทคนิคเข้ามาช่วยใน
การนําเสนอ เช่น การแสดงด้วยเส้นกราฟ (Graphics) ดนตรี การใช้สี การใช้ภาพเคลือนไหว การใช้
เสี ยง และการพูดโต้ตอบกับผูเ้ รี ยน ด้วยเหตุนีจึงทําให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมากกว่า
4.3 ด้านความพึงพอใจในการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน พบว่า
นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ในด้านความพึงพอใจในการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด ( X = 4.66, S.D. = 0.55) ทังนี
เนืองมาจาก การสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรี ยนสามารถศึกษาบทเรี ยนด้วยตัวเอง
ได้โดยง่าย มีบรรยากาศในการเรี ยนการสอนไม่เคร่ งเครี ยด มีการนําเสนอบทเรี ยนด้วยภาพ และ
ตัวอักษรทีมีสีสันสวยงาม รวมทังรู ปแบบการนําเสนอให้ปรากฏของภาพและตัวอักษรหรื อเสี ยง
มีความสนใจอย่างมาก ประกอบกับการให้แรงเสริ มระหว่างเรี ยนในการตอบคําถามสมําเสมอ มี
การตอบสนองทีรวดเร็ ว นักเรี ยนรู ้ผลคําตอบด้ว ยตนเองได้ทนั ทีทาํ ให้นักเรี ยนมีกาํ ลังใจในการ
เรี ยน มีความกระตือรื อร้น และมีความสนุกในการเรี ยน นอกจากนี แล้วการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
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คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนยังได้สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ จะเรี ยนช้าหรื อเร็ วขึนอยู่กบั
พืนฐานความสามารถของตัวนักเรี ยนเองทําให้นักเรี ยนทีเรี ยนเก่ งสามารถเรี ยนได้โดยไม่ตอ้ งรอ
เพือน และนักเรี ยนทีเรี ยนอ่อนไม่ตอ้ งกังวลใจว่าจะเรี ยนไม่ทนั เพือน และนอกนีนักเรี ยนยังสามารถ
ทบทวนบทเรี ยนได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับพรเทพ เมืองแมน (2544:18) ได้กล่าวว่า การ
นําคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็ นเครื องมื อในการเรี ยนการสอน ซึ งได้รับการออกแบบโดยอาศัยศักยภาพ
ของคอมพิ ว เตอร์ ใ นด้า นการนํา เสนอ ที สามารถนํา เสนอบทเรี ย นในลัก ษณะของสื อประสม
(Multimedia) คือ นําเสนอได้ทงข้
ั อความ กราฟิ ก ภาพนิ ง ภาพเคลือนไหว วีดิทศั น์และเสี ยง
นอกจากนี บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ย งั เป็ นบทเรี ย นที ผู ้เ รี ย นสามารถโต้ต อบหรื อ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์
(Interaction) กับบทเรี ยน พร้อมทังได้รับผลป้ อนกลับ (Feedback) อย่างทันทีทนั ใด รวมทังสามารถ
ประเมิ นและตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ย นได้ตลอดเวลา บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยจึ ง เป็ น
บทเรี ยนทีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดี และสอดคล้องกับไชยยศ
เรื องสุ วรรณ (2545:3-5) ได้กล่าวว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นการนําเนื อหาวิชาและลําดับ
วิธีการสอนมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยให้เครื องคอมพิวเตอร์ กบั ผูเ้ รี ยนโต้ตอบกันโดยไม่ตอ้ งมี
บุคคลทีสามเข้ามาร่ วม หรื อหมายถึงการนําเอาเครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นสื อในการเรี ยนการสอน ที
ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เนื อหาวิชาต่ าง ๆ บรรลุผลตามความมุ่งหมายของรายวิชานัน ๆ โดยใช้
เทคโนโลยี ร ะดับ สู ง ทํา ให้เ กิ ด การปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผูเ้ รี ย นกับ เครื องคอมพิ ว เตอร์ สามารถ
ตอบสนองต่อข้อมูลทีผูเ้ รี ยนป้ อนเข้าไปได้ทนั ที ช่วยเสริ มแรงแก่ผเู ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนสนุกไปกับการ
เรี ยนด้วย อาจใช้ในการเรี ยนการสอน การทบทวน การทําแบบฝึ กหัด หรื อการวัดผล ผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนก็ได้ ภายใต้การควบคุ มของคอมพิวเตอร์ ซึ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี ความก้าวหน้าตามอัตราของ
ตนเอง เป็ นการสอนทีตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กานต์สินี สุ วพานิช ( 2546 : 83 ) ทีกล่าวถึงข้อดีของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือบทเรี ยนที
นัก เรี ย นสามารถเลื อ กเรี ย นได้ต ามความต้อ งการและความสามารถของบุ ค คล นอกจากนี ยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติพงษ์ คงเอียด ( 2546 : 73 ) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องระบบกระดูกและระบบกล้ามเนื อ สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี พบว่า
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในด้านความพึงพอใจในการเรี ยน อยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยอย่างมาก ( X = 4.21 ) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ระพี โกมลนุสิต ( 2547 :
112 ) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพระพุทธศาสนา เรื องอริ ยสัจ 4
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ชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.30 ด้วยเหตุนีจึงทําให้นักเรี ยนมี ความพึงพอใจในบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากทีสุ ด
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ สรุ ปเป็ นข้อเสนอแนะทีอาจเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา ใน
ครังต่อไปประกอบด้วย ข้อเสนอแนะทัวไป และข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ในครังต่อไป ดังนี
ข้ อเสนอแนะทัวไป
จากการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะทัวไป ดังนี
1. จากผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นสื อทีสามารถนําเสนอเนื อหาได้
อย่างน่าสนใจเมือเทียบกับสื อชนิ ดอืน จึงควรมีการสร้างและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในวิชาอืน ๆ เช่น วิชาภาษาไทย วิชาสุ ขศึกษา วิชาดนตรี
2. จากผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชุดนี ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ย
ตนเองหรื อจะศึ กษาร่ วมกับเพือนก็ได้ ดังนันครู ควรจัดสถานที ไว้ให้ผูเ้ รี ยนทีสนใจมาศึ กษาใน
ชัวโมงว่างเพือช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจมากขึน และเป็ นการช่ วยผูเ้ รี ยนที เรี ยนช้าให้
สามารถเรี ยนได้ทนั เพือน
3. จากผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึนหลังจากเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน และมี ค วามคิ ด เห็ น ที ดี ต่ อ การเรี ย น จึ ง ควรส่ ง เสริ ม ให้ส ร้ า งบทเรี ย น
คอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอนในวิ ช าสัง คมในเรื องอื น ๆ เช่ น หลัก ธรรมทางศาสนา หน้า ที พลเมื อ ง
กฏหมาย
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยในครังต่ อไป
จากการวิจยั ครังนีมีขอ้ เสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป ดังนี
1. ควรมีการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาสังคม ในสาระอืน ๆ เช่น สาระ
ศาสนา หน้าทีพลเมืองฯ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ในชันมัธยมศึกษาปี ที 2 เพือให้นกั เรี ยน
มีความเข้าใจง่ายขึน
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิดกับวิธีสอน เช่น วิธีสอนแบบซิ ปปา วิธีสอนโดยใช้เทคนิ ค
หมวกหกใบ เป็ นต้น
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แบบสั มภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง
ส่ วนที 1 หลักการเบืองต้น
หัวข้ อการวิจัย
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที
ความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
ความคิดรวบยอด
ทวีปเอเชียเป็ นแผ่นดินขนาดใหญ่ทีสุ ด ในจํานวนทวีปต่าง ๆ ของโลก มีประชากรทีมีเชือ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ทีแตกต่างกัน มีการดํารงชีวิตภายใต้สภาพภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ทําให้ประชากรประเทศ
ต่าง ๆ สามารถผลิตปั จจัยทีสําคัญต่อการดํารงชีวิตแก่ประชากรของประเทศตน และระหว่าง
ประเทศ ทําให้มีการแลกเปลียนและร่ วมมือกันทังทางด้านการค้า การทูต และการศึกษา
ส่ วนที 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพือสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านเนือหา
เพือนํามาสร้างเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปด้วยแผนทีความคิด
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
1. ท่านคิดว่าการทีจะสอนวิชาสังคมศึกษาเพือให้สามารถเชือมโยงไปสู่ เนือหาเรื องทวีปเอเชียควรมี
การนําเข้าสู่บทเรี ยนรู ปแบบใด
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ท่านคิดว่าการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื องทวีปเอเชีย ควรใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน อย่างไร
จึงจะมีประสิ ทธิภาพ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. ท่านคิดว่าควรมีแบบฝึ กหัดลักษณะรู ปแบบใด ทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจมากขึนในเรื อง
ทวีปเอเชีย
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. ท่านคิดว่าการประเมินผลในเนือหาวิชาสังคมศึกษาเรื องทวีปเอเชียทีเหมาะสมควรมีลกั ษณะ
อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. ท่านคิดว่าการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีขอ้ ดี และข้อจํากัดสําหรับนักเรี ยนในการ
สอนวิชาสังคมศึกษาอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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6. ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมอืนใดบ้าง
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ชือ…………………………………………….ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
(….………………………………….……)
ตําแหน่ง…………………………………………...
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพือสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพือนํามาสร้างเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยน
ด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
1. ท่านคิดว่าลักษณะเนือหาวิชาสังคมศึกษา เรื องทวีปเอเชีย ทีควรนํามาสร้างเป็ นบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ควรมีหวั ข้อทีเหมาะสมในการเข้าสู่เนือหาอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ท่านคิดว่ารู ปแบบทีเหมาะสมกับเนือหาวิชาสังคมศึกษาเรื องทวีปเอเชีย ควรมีลกั ษณะอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. ท่านคิดว่าแบบฝึ กหัดในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีเหมาะสมเรื องทวีปเอเชียตามศักยภาพ
ของสื อนัน ควรเป็ นรู ปแบบใด ทีจะทําให้กิจกรรมการเรี ยนการสอนนันมีประสิ ทธิภาพ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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4. ท่านคิดว่าการนํารู ปแบบ Multimedia มาประกอบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพืออธิบาย
เนือหาเรื องทวีปเอเชีย ควรมีลกั ษณะรู ปแบบใดทีทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย
น่าจะใช้ลกั ษณะรู ปแบบใดเหมาะสมทีสุ ด
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
6. ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมอืนใดบ้าง
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ชือ…………………………………………….ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
(….………………………………….……)
ตําแหน่ง…………………………………………...
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรือง ทวีปเอเชีย (ก่อนเรียน – หลังเรียน)
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนเลือกข้อทีถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. ดินแดนส่ วนใหญ่ของทวีปเอเชียอยูใ่ นทางซีกโลกเหนือ ยกเว้ น เพียงอาณาเขตบางส่ วนของ
ประเทศใด
ก. ประเทศสิ งคโปร
ข. ประเทศติมอร์ตะวันออก
ค. กรุ งโคลัมโบ ประเทศศรี ลงั กา
ง. เกาะซาโว ประเทศอินโดนีเซีย
2. ตะวันออกใกล้ หรื อ ตะวันออกกลาง หมายถึงภูมิภาคใด
ก. เอเชียใต้
ข. เอเชียตะวันออก
ค. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ง. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
3. อู่ขา้ วอู่นาของทวี
ํ
ปเอเชีย หมายถึงเขตพืนทีใดของทวีปเอเชีย
ก. เขตเทือกเขาตอนกลาง
ข. เขตทีราบสูงทางตอนใต้
ค. เขตทีราบตําทางเหนือ
ง. เขตทีราบลุ่มแม่นาํ
4. ข้อใด จับคูค่ วามสัมพันธ์ในด้านอาณาเขตระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
ก. ทิศเหนือ / มหาสมุทรอาร์กติก
ข. ทิศใต้ / มหาสมุทรอินเดีย
ค. ทิศตะวันออก / มหาสมุทรแปซิฟิก
ง. ทิศตะวันตก / เทือกเขาอูราล
5. พืนทีทีเป็ นดินแดนต่อเนืองระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย มีชือเรี ยกว่าอะไร
ก. ลาตินอเมริ กา
ข. แอฟฟิ เซีย
ค. ยูเรเซีย
ง. โอเชียเนีย
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6. ดินแดนใต้สุดของทวีปเอเชียคือแหลมใด
ก. แหลมชิลยุสกิน
ข. แหลมอีสต์เคป
ค. แหลมบาบา
ง. แหลมปิ ไอ
7. จุดรวมของเทือกเขาสูง ทีเรี ยกว่า “ปาร์มีนอต” อยูใ่ นเขตภูมิประเทศใดของทวีปเอเชีย
ก. เขตเทือกเขาและทีราบสูง ( ตอนกลางของทวีป )
ข. เขตทีราบตํา ( ตอนเหนือของทวีป )
ค. เขตทีราบลุ่มแม่นาํ ( ด้านตะวันออกของทวีป )
ง. เขตทีราบสู งเก่า ( ตอนใต้ของทวีป )
8. ข้อใดไม่เกียวข้องกับทวีปเอเชีย
ก. ทวีปทีมีขนาดใหญ่สุด
ข. เป็ นทวีปทีตังของภูเขาทีสูงทีสุ ดในโลก
ค. เป็ นทวีปทีมีทะเลทรายขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก
ง. เป็ นทวีปทีตังของดินแดนทีตําทีสุ ดในโลก
9. สาเหตุใดทีทําให้ทวีปเอเชียมีลกั ษณะทางกายภาพทีแตกต่างกันอย่างตรงกันข้าม
ก. พืนทีทวีปอันกว้างใหญ่
ข. พืนทีส่ วนใหญ่ตงอยู
ั ท่ างซีกโลกเหนือ
ค. มหาสมุทรตังอยูท่ างทิศตะวันออกและทิศใต้
ง. พืนทีล้อมรอบด้วยทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา
10. เพราะเหตุใดบริ เวณตอนเหนือของทวีปเอเชียจึงมีประชากรอาศัยอยูเ่ บาบาง
ก. นําท่วมทุกปี
ข. ภูมิอากาศหนาวเย็น
ค. พืนทีส่ วนใหญ่เป็ นหิ นแข็ง
ง. พืนทีกันดารและแห้งแล้ง
11. บริ เวณป่ าสนในไซบีเรี ย อยูใ่ นเขตภูมิอากาศแบบใด
ก. เมดิเตอร์เรเนียน
ข. มรสุ มเขตอบอุ่น
ค. อบอุ่นชืนภาคพืนทวีป
ง. กึงขัวโลกหรื อไทกา
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12. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนมีลกั ษณะสําคัญอย่างไร
ก. อากาศร้อน ฝนตกชุกตลอดปี
ข. อากาศร้อน ฝนส่ วนใหญ่ตกฤดูร้อน
ค. ฤดูร้อนอบอุ่น ฤดูหนาวอากาศเย็น
ง. ฤดูร้อนอากาศร้อน ฤดูหนาวมีฝนตก
13. เขตภูมิอากาศของทวีปเอเชียข้อใด มีประชากรตังถินฐานหนาแน่นมากทีสุ ด
ก. แบบชืนภาคพืนทวีป
ข. แบบร้อนชืน
ค. แบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรื อสะวันนา
ง. แบบอบอุ่นชืน
14. ข้อใดเป็ นลักษณะเด่นของภูมิอากาศในทวีปเอเชีย
ก. ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุ ม
ข. อุณหภูมิของอากาศคงที
ค. แต่ละฤดูมีระยะเท่ากัน
ง. แต่ละพืนทีมีลกั ษณะภูมิอากาศแบบเดียว
15. ปัจจัยสําคัญทีสุ ดข้อใด เป็ นตัวกําหนดลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียในแต่ละพืนที
ก. ทีตังหรื อละติจูด
ข. ลมมรสุ มทีพัดผ่าน
ค. ความใกล้หรื อไกลจากทะเล
ง. ความสู งตําของพืนที
16. ความสัมพันธ์ในข้อใดถูกต้อง
ก. ป่ าเบญจพรรณ : ทีราบลุ่มแม่นาคงคา
ํ
ข. ป่ าชายเลน : ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ค. ป่ าไทกา : ทีราบไซบีเรี ย
ง. ป่ าไม้ผลัดใบ : ทีราบสูงเดคคาน
17. ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็ นปรากฏการณ์ทีส่ งผลกระทบต่อภูมิอากาศของโลกอย่างรุ นแรง
เนืองจากสาเหตุใด
ก. ทําให้เกิดฝนตกหนักทัวทังสองฝังของมหาสมุทรแปซิฟิก
ข. ทําให้บริ เวณชุ่มชืนกลับมีอากาศแห้งแล้ง ส่ วนบริ เวณแห้งแล้งกับมีฝนตกหนัก
ค. ทําให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักทัวทังสองฝังมหาสมุทรแปซิฟิก
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ง. ทําให้เกิดความแห้งแล้งทัวโลก
18. การกําจัดขยะในเขตชุมชนเมือง วิธีใดสามารถกําจัดได้มากทีสุดและเกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
ก. การเพิมจํานวนรถเก็บขยะ
ข. การตังโรงงานผลิตปุ๋ ยขยะ
ค. กําหนดช่วงเวลาเก็บขยะให้นานขึน
ง. เพิมจํานวนถังขยะให้มากขึน
19. อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ในทวีปเอเชีย มีลกั ษณะอย่างไร
ก. เป็ นอุตสาหกรรมหนัก
ข. เป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
ค. เป็ นอุตสาหกรรมแบบผสมผสาน
ง. เป็ นอุตสาหกรรมทีผลิตเพือใช้ภายในประเทศ
20. ถ้านักเรี ยนจะทําธุรกิจเกียวกับนํามันบริ เวณใดของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉี ยงใต้ทีเหมาะสม
ทีสุ ด
ก. คาบสมุทรไซนาย
ข. อ่าวเปอร์เซีย
ค. ชายฝังทะเลแดง
ง. ชายฝังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
21. สาเหตุสาํ คัญทีทําให้อุตสาหกรรมในทวีปเอเชีย ไม่ เจริ ญก้าวหน้าเท่าทีควรคืออะไร
ก. ขาดแคลนตลาดรองรับ
ข. ขาดแคลนเงินทุนและเทคโนโลยี
ค. ขาดแคลนวัตถุดิบและนํามันเชือเพลิง
ง. ขาดแคลนแรงงานและช่างฝี มือระดับสูง
22. ข้อใด ไม่ ใช่ แหล่งสํารองนํามันดิบและก๊าซธรรมชาติทีสําคัญของทวีปเอเชีย
ก. บริ เวณรอบอ่าวเปอร์เซีย
ข. เขตไซบีเรี ยของรัสเซีย
ค. เกาะบอร์เนียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ง. บริ เวณคาบสมุทรเกาหลี
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23. เพราะเหตุผลใดสําคัญทีสุ ดทีทําให้สินค้าญีปุ่ นสามารถขายได้ในประเทศต่าง ๆ ของเอเชียได้
เพิมมากขึน
ก. เพราะเป็ นประเทศเพือนบ้าน
ข. ญีปุ่ นเคยเป็ นประเทศมหาอํานาจ
ค. เพือกีดกันสิ นค้าจากต่างทวีป
ง. สิ นค้าญีปุ่ นคุณภาพมาตรฐานและราคาถูก
24. เหตุใดการคมนาคมขนส่ งในทวีปเอเชียจึงล้าหลังกว่าทวีปยุโรปอยูม่ าก
ก. เพราะชาวยุโรปขยันกว่าชาวเอเชีย
ข. เพราะข้อจํากัดทางด้านภูมิประเทศและเศรษฐกิจ
ค. เพราะทวีปเอเชียมีประชากรมากกว่าทวีปยุโรป
ง. เพราะคนยุโรปให้ความสนใจกับการคมนาคมขาส่ งมากว่า
25. ข้าวเจ้า ชา ปอกระเจา เป็ นผลผลิตทางการเกษตรทีสําคัญของทวีปใด
ก. ทวีปเอเชีย
ข. ทวีปยุโรป
ค. ทวีปอเมริ กา
ง. แอฟริ กา
26. การทีชาวเอเชียมีภาษาพูดและภาษาเขียนมากมายทําให้เกิดผลในข้อใดเด่นชัดทีสุด
ก. ปลอดจากวัฒนธรรมตะวันตก
ข. ติดต่อสื อสารกันได้ยากลําบาก
ั มไว้ได้
ค. สามารถรักษาประเพณี ดงเดิ
ง. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและไม่เกิดความขัดแย้ง
27. ประเทศในเอเชียทีมีจาํ นวนประชากรมากเกินไป เช่น บังกลาเทศ อินเดีย และปากีสถาน
มักเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ข้อใดคือปัญหาทีส่ งผลกระทบรุ นแรงมากทีสุ ด
ก. การอพยพโยกย้ายจากชนบทเข้าสู่เมือง
ข. การเสื อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางสังคม
ค. การขาดความมันคงทางการเมือง และการปกครอง
ง. การขาดแคลนอาหารและความยากจนของประชากร
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28. ปัจจัยอะไรเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีทําให้ภูมิภาคเอเชียกลางมีประชากรเบาบาง
ก. ภูมิอากาศหนาวเย็น
ข. ภูมิประเทศเป็ นภูเขา
ค. ภูมิอากาศแห้งแล้ง
ง. ภูมิประเทศเป็ นทีลุ่ม
29. การกระตุน้ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมือง และเกิดการตืนตัวทางการเมืองมากทีสุ ดรัฐ
จะต้องพัฒนาด้านใดเป็ นอันดับแรก
ก. กฎหมาย
ข. พรรคการเมือง
ค. การประชาสัมพันธ์
ง. การศึกษาและเศรษฐกิจ
30. เหตุผลข้อใดทีทําให้การเมืองการปกครองในทวีปเอเชียไม่มนคง
ั
ก. ถูกต่างชาติแทรกแซง
ข. มีพรรคการเมืองอ่อนแอ
ค. ประชาชนไม่พอใจการเมือง
ง. มีการปฏิวตั ิบ่อยครัง

1.ข 2.ง
11.ง 12.ง
21.ข 22.ง

3.ง
13.ง
23.ง

เฉลย
4.ง 5.ค 6.ง 7.ก 8.ค 9.ก 10.ค
14.ก 15.ก 16.ค 17.ข 18.ข 19.ข 20.ข
24.ข 25.ก 26.ง 27.ง 28.ค 29.ง 30.ข
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แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรืองทวีปเอเชีย
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
หน่ วยที 3 ทีตัง ขนาด และลักษณะภูมิประเทศ
เวลาเรียน 2 คาบ
……………………………………………………………………………………………………….
สาระสํ าคัญ
ทวีปเอเชี ย ตังอยู่ในซี กโลกเหนื อพืนที ส่ วนใหญ่ อยู่เหนื อเส้นศูนย์สูตรมี ดิ นแดนติ ดต่ อ
มหาสมุทร 3 ด้าน ด้านเหนือจรดมหาสมุทรอาร์ติก ด้านใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ด้านตะวันออก
จรดมหาสมุทรแปซิ ฟิก มีดินแดนต่อเนื องกับทวีปยุโรปและแอฟริ กา ทวีปเอเชี ยเป็ นทวีปทีใหญ่
ทีสุ ดในโลก ลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็ น 5 เขต คือ เขตเทือกเขาและทีราบสูง เขตทีราบลุ่มแม่นาํ
เขตทีราบตําภาคเหนือ เขตทีราบสูงเก่าและเขตหมู่เกาะ
ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง
1. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับทีตัง ขนาด และลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปเอเชีย
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายเกียวกับทีตัง ขนาด และลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย
จุดประสงค์ การเรียนรู้
จากการศึ กษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชี ย นักเรี ยนสามารถบอกทีตัง
ขนาด และลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียได้
สาระการเรียนรู้ ( เนือหาสาระ )
1. ทีตังของทวีปเอเชีย
2. ขนาดของทวีปเอเชีย
3. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย
คาบที 1
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู บอกจุดประสงค์ทีต้องให้นกั เรี ยนเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 1
คน / 1 เครื อง เพือจะได้เก็บข้อมูลสําหรับการนํามาประเมินผลได้สะดวกและชัดเจน
1.2 ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื องทวีป
เอเชียในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
1.3 ครู บอกผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
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2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน
2.2 นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื อง ทีตัง ขนาดของทวีปเอเชีย
ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
3. ขันสรุ ป
ครู สอบถามความรู ้ความเข้าใจเรื องทีนักเรี ยนศึกษาเกียวกับทีตัง ขนาดของทวีป
เอเชียโดยใช้แผนทีทวีปเอเชียประกอบ โดยมีคาํ ถามดังนี
- แผ่นดินของทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียทีต่อเนื องกันเรี ยกรวมกันว่าอะไร
เพือเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. แผนทีทวีปเอเชีย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบทดสอบ
คาบที 2
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู ให้นกั เรี ยนดูแผนทีทวีปเอเชียแล้วถามนักเรี ยน โดยใช้คาํ ถามดังนี
- ทวีปเอเชียส่ วนใหญ่อยูท่ างซีกโลกใด
- จุดเหนือสุ ดของทวีปเอเชียอยูบ่ ริ เวณใดให้นกั เรี ยนออกมาชีแผนที
1.2 ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื องทวีป
เอเชียในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน คือป้ อนชือนักเรี ยน
2.2 นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื อง ลักษณะภูมิประเทศของ
ทวีปเอเชีย ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
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2.4 นักเรี ยนทําแบบทดสอบประจําหน่วย
3. ขันสรุ ป
3.1 ครู ถามนักเรี ยนเกียวกับลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชี ย เพือให้นักเรี ยน
อธิบายโดยใช้แผนทีทวีปเอเชียประกอบ มีคาํ ถามดังนี
- เขตทีราบลุ่มภาคเหนืออยูบ่ ริ เวณไหนของแผนที
- เทื อ กเขาใดที เป็ นหลัง คาโลก และอยู่บ ริ เ วณใด เพื อเป็ นการสรุ ป
บทเรี ยน
3.2
นักเรี ยนสรุ ปเกี ยวกับทีตัง ขนาด และลักษณะภูมิประเทศในรู ปแผนที
ความคิด
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. แบบทดสอบประจําหน่วย
5. แผนทีความคิด
. แผนทีทวีปเอเชีย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบทดสอบ
2. ตรวจแผนทีความคิด
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แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรืองทวีปเอเชีย
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
หน่ วยที 4 ลักษณะภูมิอากาศ
เวลาเรียน 2 คาบ
……………………………………………………………………………………………………….
สาระสํ าคัญ
ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชี ยในแต่ละพืนทีมีความแตกต่างกันทังนี ขึนอยู่กบั ปั จจัยที
สําคัญคือ ทีตัง ความใกล้ – ไกลจากทะเล ความสูงตําของพืนที และลมประจําทีพัดผ่าน
ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง
1. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนสามารถบอก
ลักษณะภูมิอากาศแบบต่าง ๆ ของทวีปเอเชียได้
2. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชี ย นักเรี ยนเข้าใจถึงการ
เปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเป็ นผลมาจากลักษณะภูมิอากาศ
สาระการเรียนรู้ ( เนือหาสาระ )
1. ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ
2. เขตภูมิอากาศของทวีปเอเชีย
คาบที 1
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื องปั จจัยทีมี
อิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
1.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปเอเชีย โดยการถามคําถามดังนี
- ลักษณะของอากาศในวันนี เป็ นอย่างไร ทราบหรื อไม่ว่าเป็ นเพราะ
อะไร เพือเป็ นการนําเข้าสู่ บทเรี ยน
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2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน
2.2
นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อ
ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
3. ขันสรุป
ครู สอบถามความรู ้ความเข้าใจเรื องทีนักเรี ยนศึกษาเกี ยวกับปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อ
ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย และให้นกั เรี ยนดูแผนทีทวีปเอเชีย โดยใช้คาํ ถามดังนี
- ทวีปเอเชี ยแบ่งเขตภูมิอากาศออกเป็ นกี เขต โดยครู นาํ ตัวอักษรทีเป็ น
ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษมาให้นักเรี ยนดูแล้วทายว่าตัวอักษรย่อเป็ นของภูมิอากาศแบบใด แล้ว
อธิบายเพิมเติม เพือเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. แผนทีทวีปเอเชีย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบทดสอบ
คาบที 2
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื องเขต
ภูมิอากาศของทวีปเอเชียในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
1.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกียวกับเขตภูมิอากาศของทวีปเอเชีย แล้วถาม
นักเรี ยน โดยใช้คาํ ถามดังนี
- นักเรี ยนรู ้หรื อไม่วา่ เราได้แบ่งเขตภูมิอากาศออกเป็ นกีเขต และประเทศ
ของเราอยูเ่ ขตอากาศแบบใด เพือเป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยน
2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน
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2.2 นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื อง เขตภูมิอากาศของทวีป
เอเชียให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
2.4 นักเรี ยนทําแบบทดสอบประจําหน่วย
3. ขันสรุ ป
3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกียวกับเขตภูมิประเทศของทวีปเอเชียโดยใช้แผน
ทีแสดงลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียประกอบ ซึงมีคาํ ถามดังนี
- ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียมีอะไรบ้าง
3.2 นักเรี ยนสรุ ปเกียวกับลักษณะภูมิอากาศในรู ปแผนทีความคิด
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. แบบทดสอบประจําหน่วย
5. แผนทีความคิด
6. แผนทีทวีปเอเชีย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบทดสอบ
2. ตรวจแผนทีความคิด
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แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรืองทวีปเอเชีย
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
หน่ วยที 5 ทรัพยากรธรรมชาติ และวิกฤติการณ์ ด้านสิงแวดล้อมของทวีปเอเชีย
เวลาเรียน 2 คาบ
……………………………………………………………………………………………………….
สาระสํ าคัญ
ทวีปเอเชียเป็ นทวีปทีกว้างใหญ่มีลกั ษณะพืชพรรณธรรมชาติทีหลากหลาย และมีความ
สมบูรณ์ ซึงมนุษย์ได้นาํ ทรัพยากรเหล่านันมาใช้ประโยชน์ โดยไม่ได้คาํ นึงถึงปัญหาทีจะเกิดขึน
ในอนาคต จึงทําให้เกิดวิกฤติการณ์ดา้ นสิ งแวดล้อมเกิดขึน
ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชียได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนอธิบายลักษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติทีเกิดขึนในทวีปเอเชียแต่ละชนิดได้
2. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนสามารถบอก
สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ดา้ นสิ งแวดล้อมของทวีปเอเชียได้
สาระการเรียนรู้ ( เนือหาสาระ )
1. ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ทรัพยากรดิน
1.2 ทรัพยากรนํา
1.3 ทรัพยากรป่ าไม้
1.4 ทรัพยากรแร่ ธาตุ
2. วิกฤติการณ์ดา้ นสิ งแวดล้อมของทวีปเอเชีย
2.1 ปรากฏการณ์เอลนิโญ
2.2 ภาวะเรื อนกระจก
2.3 ฝนกรด
คาบที 1
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
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1.1
ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื อง
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
1.2
ครู ให้นักเรี ยนดู ภาพสิ งแวดล้อมเสื อมโทรม ควันพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม แล้วถามคําถามดังนี
- ภาพที นักเรี ยนเห็ นนักเรี ยนรู ้ สึกอย่างไร และปั ญหาเหล่ านันมาจาก
สาเหตุใด เพือเป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยน
2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน
2.2 นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทรัพยากรธรรมชาติของ
ทวีปเอเชีย ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
3. ขันสรุ ป
ครู สอบถามความรู ้ความเข้าใจเรื องทีนักเรี ยนศึกษาเกี ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปเอเชียแล้วอธิบายเพิมเติม เพือเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน โดยใช้คาํ ถามดังนี
- ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉี ยงใต้ทีทํารายได้
ให้กบั ภูมิภาคนี
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบทดสอบ
คาบที 2
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1
ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื อง
วิกฤติการณ์ดา้ นสิ งแวดล้อมของทวีปเอเชียในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
1.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกียวกับวิกฤติการณ์ดา้ นสิ งแวดล้อมของทวีป
เอเชีย แล้วถามนักเรี ยน โดยใช้คาํ ถามดังนี
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- ในปั จจุบนั นี เราทุกคนต้องรณรงค์เรื องภาวะโลกร้อนเพราะอะไร เพือ
เป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยน
2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน
2.2 นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื องวิกฤติการณ์ดา้ นสิ งแวดล้อม
ของทวีปเอเชียให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
2.4 นักเรี ยนทําแบบทดสอบประจําหน่วย
3. ขันสรุ ป
3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ และวิกฤติการณ์ดา้ น
สิ งแวดล้อมของทวีปเอเชี ย โดยครู นาํ ข่าวการประชุมภาวะโลกร้อนมาให้นกั เรี ยนแสดงความ
คิดเห็นว่าสาเหตุของโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใดและนักเรี ยนมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
3.2 นักเรี ยนสรุ ปเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ และวิกฤติการณ์ดา้ นสิ งแวดล้อม
ของทวีปเอเชียในรู ปแผนทีความคิด
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. แบบทดสอบประจําหน่วย
5. แผนทีความคิด
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
1. ตรวจแบบทดสอบ
2. ตรวจแผนทีความคิด
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แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรืองทวีปเอเชีย
ชันมัธยมศึกษาปี 2
หน่ วยที 6 ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
เวลาเรียน 2 คาบ
……………………………………………………………………………………………………….
สาระสํ าคัญ
ลักษณะทางเศรษฐกิ จของทวีปเอเชี ยโดยรวมมี พืนฐานอยู่บนเศรษฐกิ จภาคเกษตร ยกเว้นบาง
ประเทศทีเป็ นประเทศอุตสาหกรรม เช่น ญีปุ่ น จีน เกาหลี สิ งคโปร์ ผลผลิตจากการเพาะปลูก
และการเลียงสัตว์บางประเทศเท่านันทีมีจาํ นวนมากพอทีจะส่ งออกสู่ ตลาดโลกได้
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง
1. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนสามารถอธิบาย
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียได้
2. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์
ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียได้
3. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนสามารถบอก
เศรษฐกิจทีสําคัญของแต่ละภูมิภาคในทวีปเอเชียได้
สาระการเรียนรู้ ( เนือหาสาระ )
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
- โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
- การเกษตรกรรมของทวีปเอเชีย
- การประมงของทวีปเอเชีย
- การทําป่ าไม้และการทําเหมืองแร่ ของทวีปเอเชีย
- การทําอุตสาหกรรม
- การพานิชยกรรม
- การคมนาคมขนส่ งและการสื อสาร
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คาบที 1
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1
ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื อง
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
1.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
โดยการถามคําถามดังนี
- นักเรี ยนแสดงบทบาทสมมติเกียวกับการซือขาย เพือเป็ นการนําเข้า
สู่ บทเรี ยน
2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตาม
2.2 นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องลักษณะทางเศรษฐกิจของ
ทวีปเอเชีย ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
3. ขันสรุ ป
ครู สอบถามความรู ้ความเข้าใจเรื องทีนักเรี ยนศึกษาเกียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ
ของทวีปเอเชียโดยใช้คาํ ถามดังนี
- โครงสร้างเศรษฐกิจของเอเชียแบ่งเป็ นกีประเภทอะไรบ้าง
- นํามันเป็ นสิ นค้าส่ งออกของภูมิภาคใด เพือเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบทดสอบ
คาบที 2
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื องลักษณะ
ทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
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1.2 ครู ทบทวนความรู ้เดิมให้กบั นักเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนจับคู่คาํ ต่อไปนี นํามัน
คู่กบั ซาอุดิอาระเบีย จี7คู่กบั ญีปุ่ น ข้าวคู่กบั ไทย เพือเป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยน
2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน
2.2 นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องลักษณะทางเศรษฐกิจของ
ทวีปเอเชียให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
2.4 นักเรี ยนทําแบบทดสอบประจําหน่วย
3. ขันสรุป
3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียโดย
ให้นกั เรี ยนออกมาชีแผนทีแหล่งเศรษฐกิจทีสําคัญของทวีปเอเชีย เช่น แหล่งนํามัน แหล่งประมง
3.2
นักเรี ยนสรุ ปเกี ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชี ยในรู ปแผนที
ความคิด
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. แบบทดสอบประจําหน่วย
5. แผนทีความคิด
6. แผนทีทวีปเอเชีย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบทดสอบ
2. ตรวจแผนทีความคิด
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แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรืองทวีปเอเชีย
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
หน่ วยที 7 ลักษณะทางด้ านสั งคม
เวลาเรียน 2 คาบ
……………………………………………………………………………………………………….
สาระสํ าคัญ
ลักษณะทางสังคมของทวีปเอเชียประกอบไปด้วยประชากรหลายเชือชาติ ภาษา และ
ศาสนา เนืองมาจากทวีปเอเชียมีเนือทีกว้างใหญ่ มีแผนดินทีเชือมติดต่อกับทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริ กามีภูมิประเทศ และภูมิอากาศทีแตกต่างกัน ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นปัจจัยถึงความแตกต่าง
ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง
1. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับลักษณะทางสังคมของทวีปเอเชีย
2. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างทางสังคมของทวีปเอเชียได้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ลักษณะของประชากรในทวีปเอเชียได้
2. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนสามารถบอกกลุ่ม
ชาติพนั ธ์ของประชากรในทวีปเอเชียได้
3. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์
ลักษณะทางสังคมของทวีปเอเชียได้
สาระการเรียนรู้ ( เนือหาสาระ )
1. ลักษณะด้านประชากรของทวีปเอเชีย
2. กลุ่มชาติพนั ธุ์ของทวีปเอเชีย
3. ลักษณะทางสังคม
4. ลักษณะทางวัฒนธรรมด้านศาสนา
คาบที 1
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื องลักษณะ
ทางด้านประชากรของทวีปเอเชีย ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
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1.2 ครู ให้นกั เรี ยนดูภาพประชากรทีแต่งกายในลักษณะต่าง ๆ และร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกียวกับลักษณะทางด้านประชากรของทวีปเอเชีย โดยให้บอกว่าการแต่งกายแบบนี
เป็ นของชาติใด เพือเป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยน
2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน
2.2 นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องลักษณะทางด้านประชากร
ของทวีปเอเชียให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
3. ขันสรุป
ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่คาํ ศัพท์บนกระดาน เพือเป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบทดสอบ
คาบที 2
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื องลักษณะ
วัฒนธรรมด้านศาสนา และภาษาในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
1.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกียวกับลักษณะวัฒนธรรมด้านศาสนา และ
ภาษา โดยการถามคําถามดังนี
- ภาพทีนักเรี ยนเห็นต่อไปนีเป็ นภาพทีเกียวข้องกับศาสนาใด เพือเป็ น
การนําเข้าสู่ บทเรี ยน
2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน
2.2 นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องลักษณะวัฒนธรรมด้าน
ศาสนา และภาษาให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
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2.4 นักเรี ยนทําแบบทดสอบประจําหน่วย
3. ขันสรุ ป
3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกียวกับลักษณะทางด้านสังคม โดยใช้การจับคู่คาํ
กับภาพทีกําหนดให้
3.2 นักเรี ยนสรุ ปเกียวกับลักษณะทางด้านสังคมในรู ปแผนทีความคิด
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. แบบทดสอบประจําหน่วย
5. แผนทีความคิด
. แผนทีทวีปเอเชีย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบทดสอบ
2. ตรวจแผนทีความคิด
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แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรืองทวีปเอเชีย
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
หน่ วยที 8 ลักษณะทางด้ านการเมืองการปกครอง
เวลาเรียน 2 คาบ
……………………………………………………………………………………………………….
สาระสํ าคัญ
การเมืองการปกครองส่ วนใหญ่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึงรับอิทธิพลมา
จากตะวัน ตกแต่ ก็ มี บ างประเทศที ยัง มี ก ารปกครองแบบเผด็จ การ และมี ปั ญ หาทางการเมื อ ง
ภายในประเทศ
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง
1. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับลักษณะทางด้านการเมืองการปกครองของทวีป
เอเชีย
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนสามารถบอก
ลักษณะการปกครองของทวีปเอเชียได้
2. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนสามารถบอกการ
ปกครองของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียได้อย่างน้อย 5 ประเทศ
3. จากการศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื องทวีปเอเชีย นักเรี ยนวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
การเปลียนแปลงการปกครองทีเกิดขึนในทวีปเอเชียได้
สาระการเรียนรู้ ( เนือหาสาระ )
1. การเปลียนแปลงทางการเมืองของทวีปเอเชีย
2. รู ปแบบการเมืองการปกครองของทวีปเอเชีย
คาบที 1
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื องการ
เปลียนแปลงทางการเมืองของทวีปเอเชีย ในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
1.2 ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมแสดงบทบาทสมมติเกียวกับการเลือกตังแล้วถามนักเรี ยน
ว่าการปกครองในลักษณะนีเป็ นการปกครองแบบใด เพือเป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยน
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2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตามขันตอน
2.2 นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องการเปลียนแปลงทาง
การเมืองของทวีปเอเชีย ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
3. ขันสรุป
ครู สอบถามความรู ้ความเข้าใจเรื องทีนักเรี ยนศึกษาเกียวกับการเปลียนแปลงทาง
การเมืองของทวีปเอเชีย โดยใช้คาํ ถามซึงมีคาํ ถามดังนี
- นักเรี ยนคิดว่าทําไมประเทศไทยจึงเปลียนแปลงการปกครองจากการ
ปกครองสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช มาเป็ นการปกครองแบบประชาธิ ปไตย แล้วอธิ บายเพิมเติม เพือ
เป็ นการสรุ ปบทเรี ยน
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบทดสอบ
คาบที 2
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู แนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพือให้เรี ยนเรื องรู ปแบบ
การเมืองการปกครองของทวีปเอเชียในแต่ละหัวข้อได้เกิดประสิ ทธิภาพ
1.2 ครู เขียนคําบนกระดานโดยให้นกั เรี ยนหาคําทีเป็ นคู่กนั มาตอบ เพือเป็ นการ
นําเข้าสู่บทเรี ยน
2. ขันการเรียนรู้
2.1 ครู แนะนําให้นกั เรี ยนศึกษาบทเรี ยนไปตาม
2.2
นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื องรู ปแบบการเมืองการ
ปกครองของทวีปเอเชีย ให้ละเอียดรอบคอบ ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครู ได้
2.3 ครู คอยให้คาํ แนะนําเมือนักเรี ยนเกิดข้อสงสัย
2.4 นักเรี ยนทําแบบทดสอบประจําหน่วย
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3. ขันสรุ ป
3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกียวกับลักษณะด้านการเมืองการปกครอง โดย
ใช้คาํ ถามดังนี ทวีปเอเชียส่ วนใหญ่มีการปกครองในรู ปแบบใดบ้าง และยกตัวอย่างประเทศทีมีการ
ปกครองแบบนันมา
3.2 นักเรี ยนสรุ ปเกียวกับลักษณะทางด้านการเมืองการปกครองของทวีปเอเชียใน
รู ปแผนทีความคิด
สื อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันม.2
2. เครื องคอมพิวเตอร์
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. แบบทดสอบประจําหน่วย
5. แผนทีความคิด
6. แผนทีทวีปเอเชีย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบทดสอบ
2. ตรวจแผนทีความคิด
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แบบสอบถามความคิดเห็น
(สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2)
แบบสอบถามความคิดเห็น หลังจากการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
คําชีแจง
แบบสอบถามฉบับนี
เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นภายหลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 ขอให้นกั เรี ยนทําเครื องหมาย / ในช่องว่างทีตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยน
เพียงช่องเดียว แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังต่อไปนี
ตอนที 1 ความคิดเห็นภายหลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีป
เอเชีย ทีสรุ ปด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 15 ข้อ
ตอนที 2 ข้อเสนอแนะอืนๆ จํานวน 1 ข้อ

ผูว้ ิจยั
นายเอกภูมิ ชูนิตย์
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที 1 ความคิดเห็นเกียวกับการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ที
สรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
คําชีแจง ให้ทาํ เครื องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นทีตรงกัลป์ ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนมากทีสุ ด
ระดับความคิดเห็นมี 5 ระดับ ซึงใช้ตวั เลขระดับต่างๆ แทนความหมายดังนี
5 หมายถึง มากทีสุ ด

4 หมายถึง มาก

3 หมายถึง ปานกลาง

2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยทีสุ ด

ประเด็นคําถาม

5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2 1

. การนําเสนอเนือหา
1.1 การนําเสนอเนือหาง่ายต่อการเข้าใจ
1.2 ภาษาทีนําเสนอมีความเข้าใจง่าย
1.3 การจัดลําดับเนือหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนเหมาะสม
1.4 ความยากง่ายของเนือหาเหมาะสม
1.5 จํานวนข้อของแบบฝึ กหัดเหมาะสม
2. การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.1 การใช้งานจากปุ่ มต่างๆ มีความสะดวก
2.2 มีการจัดวางองค์ประกอบบทเรี ยนได้เหมาะสมน่าสนใจ
2.3 ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม
2.4 เสี ยงประกอบเหมาะสมกับบทเรี ยน
2.5 บทเรี ยนมีการตอบสนองโต้ตอบนักเรี ยนอย่างน่าสนใจ
3. ความพึงพอใจในการเรี ยน
3.1 นักเรี ยนกระตือรื อร้นและมีความสนุกในการเรี ยน
3.2 นักเรี ยนได้รู้ผลคําตอบด้วยตนเองได้
ทันทีและสามารถทบทวนได้รวดเร็ ว
3.3 นักเรี ยนพอใจกับการตอบสนองทีรวดเร็ วของบทเรี ยน
3.4 นักเรี ยนสามารถศึกษาบทเรี ยนด้วยตัวเองได้โดยง่าย
3.5 นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยน
ตอนที 2 ข้อเสนอแนะอืนๆ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรืองทวีปเอเชีย
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
สํ าหรับผู้เชียวชาญ
……………………………………………………………………………………………………….
คําชีแจง ท่านเห็นว่าสื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีท่านกําลังประเมินอยูใ่ นมาตราส่ วนการ
ประเมินช่องใด โดยท่านทําเครื องหมาย ( / ) ลงในช่องทีท่านเห็นด้วย
ระดับการประเมิน
ข้ อ
รายการประเมิน
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
1 ส่ วนนําของบทเรี ยน
เร้ า ความสนใจ ให้ ข ้อ มู ล ที จํา เป็ น
(วั ต ถุ ป ระสงค์ เมนู หลั ก ส่ วน
ช่วยเหลือ ฯลฯ )
2 เนือหาบทเรี ยน
2.1 โครงสร้างของเนื อหามีความ
กว้าง ความลึก เชื อมโยงความรู ้เดิ ม
กับความรู ้ใหม่
2.2 มีความถูกต้องตามหลักวิชา
2.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที
ต้องการนําเสนอ
2.4 สอดคล้องกับการประยุกต์ในการ
เรี ยนการสอน มี ค วามสั ม พั น ธ์
ต่อเนือง
2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
2.6 ไม่ขดั ต่อความมันคงของชาติและ
คุณธรรมจริ ยธรรม
3 การใช้ภาษา
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
วั ย ของผู ้เ รี ยน สื อความหมายได้
ชัดเจนถูกต้องเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
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ข้ อ
4

5

รายการประเมิน
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน
4.1 ออกแบบด้วยระบบตรรกะทีดี
เนือหามีความต่อเนือง
4.2
ส่ งเสริ มการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
4.3
มีความยืดหยุ่นสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ควบคุมลําดับ
เ นื อ ห า ลํ า ดั บ ก า ร เ รี ย น แ ล ะ
แบบฝึ กหัดได้
4.4 ความยาวของการนําเสนอแต่ละ
หน่วย / ตอนเหมาะสม
4.5 กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเนื อหา
น่าสนใจ
4.6 มีกลยุทธ์ประเมินผลให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ด การเรี ยนรู ้ ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสมมี
ความหลากหลายและปริ มาณเพียงพอ
ที สามารถตรวจสอบความเข้ า ใจ
บทเรี ยนด้วยตนเองได้
ส่ วนประกอบด้าน Multimedia
5.1 ออกแบบหน้าจอเหมาะสมงาน
การใช้ สัดส่ วนเหมาะสม สวยงาม
5.2 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร
ชัดเจนสวยงามอ่านง่ายเหมาะสมกับ
ระดับผูเ้ รี ยน
5.3 ภาพกราฟิ กเหมาะสม ชัดเจน
สอดคล้อ งกั บ เนื อหา และมี ค วาม
สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบสร้างภาพ

ระดับการประเมิน
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด
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ข้ อ

รายการประเมิน

ระดับการประเมิน
มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุ ด

5.4
คุณภาพการใช้เสี ยงดนตรี
ประกอบบทเรี ย นเหมาะสมชัด เจน
น่าสนใจชวนคิดน่าติดตาม
6 การออกแบบปฏิสัมพันธ์
6.1
ออกแบบปฏิ สัมพันธ์ให้
โปรแกรมใช้ง่ายสะดวก โต้ตอบกับ
ผูเ้ รี ย นอย่า งสมําเสมอ การควบคุ ม
เส้นทางเดินบทเรี ยน ( Navigation )
ชัด เจนถู ก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
สามารถย้อนกลับไปยังจุ ดต่าง ๆ ได้
ง่ายรู ปแบบปฏิ สัมพันธ์เช่ นการพิมพ์
การใช้เมาส์เหมาะสมมีการควบคุมทิศ
ทางการช้าเร็ วของบทเรี ยน
6.2 การให้ผลป้ อนกลับเสริ มแรงให้
ความช่วยเหลือเหมาะสมตามความจํา
เป็ นมีขอ้ มูลป้ อนกลับทีเอือให้ผูเ้ รี ยน
ได้วิเคราะห์และแก้ปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชือ.........................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................................)
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แบบประเมินความสามารถในการสรุปบทเรียนด้ วยแผนทีความคิด เรืองทวีปเอเชีย
คําชีแจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื องหมาย √ แสดงความคิดเห็นทีมีต่อความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยน
ด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย
เลขที

ชือ - สกุล

เนือหา
4

3

2

1

รวม
4
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สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตทีใช้ในการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1.1 สถิติทีใช้ในการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
( (1 / ( 2 ) ตามเกณฑ์ 80/80 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 2540 : 101 - 102 )

¦&

สูตร

(1

1 u 100
$

¦
(2

เมือ

1 u 100
%

ค่าประสิ ทธิภาพของกระบวนการคิดเป็ นร้อยละของ
คะแนนทีนักเรี ยนได้รับโดยเฉลียจากการกระทํา
แบบฝึ กหัดและกิจกรรม
( 2 หมายถึง ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์โดยคิดจากร้อยละของ
คะแนนเฉลียจากการสอบหลังเรี ยน
¦ & หมายถึง คะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างจากการทําแบบฝึ กหัดหรื อ
กิจกรรม
¦ หมายถึง คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรี ยน
N หมายถึง จํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด
$ หมายถึง
คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรม
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
% หมายถึง
2. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์แบบทดสอบ
2.1 วิเคราะห์ค่าดัชนีมีความสอดคล้อง ( IOC ) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 117)
โดยใช้สูตร
(1

หมายถึง

IOC {
เมือ

6R
1

IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง
6R หมายถึง ผลรวมของค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
1 หมายถึง จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
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2.2 การหาค่าความยากง่าย ( Difficulty ) ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 129 )
สูตร

5{

เมือ

5

R
1

หมายถึง ค่าความยากง่ายของคําถามแต่ละข้อ
R หมายถึง จํานวนผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
N หมายถึง จํานวนผูเ้ ข้าสอบทังหมด
2.3 การหาค่าอํานาจจําแนก ( Discrimination ) ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 130 )
สูตร

*{

R  Re
1
2

หมายถึง ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบรายข้อ
้ ีตอบถูกในข้อนันในกลุ่มเก่ง
R หมายถึง จํานวนผูท
R หมายถึง จํานวนผูท
้ ีตอบถูกในข้อนันในกลุ่มอ่อน
1 หมายถึง จํานวนนักเรี ยนในตัวอย่างทังหมด
2.4 การหาค่าความเชือมัน ( Reliability ) ใช้สูตร KR 20 ของ Kuder –Richardson ( พวง
รัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 123 )
เมือ

*

สูตร
เมือ

* {

 ¦
®1 
1 ¯

2

½
¾
¿

หมายถึง จํานวนข้อของเครื องมือวัด
หมายถึง สัดส่ วนของผูท้ าํ ได้ในข้อหนึง ๆ นัน คือสัดส่ วนของ

คนทําถูกกับคนทังหมด
2

¦

หมายถึง สัดส่ วนของผูท้ าํ ผิตในข้อหนึง ๆ หรื อ คือ 1 หมายถึง คะแนนความแปรปรวนของเครื องมือฉบับนัน ๆ
หมายถึง ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ ( ในกรณี ให้

คะแนน 0 กับ 1 )
3. สถิติทีใช้วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
3.1 การหาค่าเฉลีย ( Mean )ใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 137)
สูตร
เมือ

&

¦&
1

&{

¦&
1

หมายถึง คะแนนเฉลีย
หมายถึง ผลรวมของคะแนนทังหมด
หมายถึง จํานวนนักเรี ยนทังหมด
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3.2 การหาค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) โดยใช้สูตร
( พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 143 )
สูตร

¦ &2  ¦ &2
1

S=

เมือ

S หมายถึง ความเบียงเบนมาตรฐาน
n หมายถึง จํานวนนักเรี ยนทังหมด
¦ & 2 หมายถึง ผลรวมของคะแนนทังหมด
4. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ใช้การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ( one group pretest – posttest
design ) โดยใช้สถิติแบบ t – test แบบ Dependent ( พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 165 )
สูตร

เมือ

t{

¦
¦

2

 ¦
1

2

t แทน ค่าสถิติทีจะใช้เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนน
¦ แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนน
n แทน จํานวนนักเรี ยนทังหมด

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
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ตารางที 20 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องด้านเนือหาของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
ก่อน และหลังเรี ยน เรื องทวีปเอเชีย
ผูเ้ ชียวชาญ
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
ข้อ
ประเภท
IOC แปลผล
1 2 3
1. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ 1
ความจํา
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
เกี ย ว กั บ ที ตั ง ขน า ด และ 2
ความจํา
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศของทวี ป 3
ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
เอเชียได้
4
ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
5 การสังเคราะห์ +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง
2. นักเรี ยนสามารถอธิ บายทีตัง 6
ความจํา
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
ขนาด และลักษณะภูมิประเทศ 7
ความเข้าใจ +1 +1 0 0.60 สอดคล้อง
ของทวีปเอเชียได้
8
ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
9 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
10 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
3. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ 11
ความจํา
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
เกี ยวกับลัก ษณะภู มิอากาศของ 12
ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
ทวีปเอเชียได้
4. นั ก เรี ยนสามารถอธิ บ าย 13
ความจํา
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศของทวี ป 14
ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
เอเชียได้
15 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
5. นั ก เรี ยนสามารถอธิ บ าย 16
ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ 17 การวิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
ในทวีปเอเชียได้
18 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
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ตารางที 20 (ต่อ)
ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง

ข้อ

ประเภท

6. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี ยวกับ ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ
ของทวีปเอเชียได้
7. นั ก เรี ยนสามารถอธิ บ าย
ลักษณะทางเศรษฐกิ จของทวีป
เอเชียได้

19
20

ความเข้าใจ
การนําไปใช้

ผูเ้ ชียวชาญ
IOC แปลผล
1 2 3
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง

21
22
23
24
25
8. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ 26
เกี ยวกับลักษณะทางสังคมของ 27
ทวีปเอเชีย
9. นัก เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ 28
ลัก ษณะโครงสร้ า งทางสั ง คม
ของทวีปเอเชียได้
10. นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ 29
เ กี ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ด้ า น 30
การเมื องการปกครองของทวีป
เอเชีย

ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความเข้าใจ
การวิเคราะห์

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

การวิเคราะห์

+1

+1

+1 1.00 สอดคล้อง

ความเข้าใจ
การวิเคราะห์

+1
+1

+1
+1

+1 1.00 สอดคล้อง
+1 1.00 สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที 21 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผู้เชียวชาญ
รายการประเมิน
1 2 3
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 1 ( คาบที 1 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
+1 +1 +1
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
+1 +1 +1
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้
ทีคาดหวัง
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
+1 0 +1
+1 +1 +1
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทํา +1 +1 +1
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
+1 0 +1
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
+1 +1 +1
+1 +1 +1
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการ
0 +1 +1
เรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
+1 0 +1
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล +1 +1 0
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 1 ( คาบที 2 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
+1 +1 +1
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้ +1 +1 +1
ทีคาดหวัง

IOC

แปลผล

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.67
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.67

สอดคล้อง

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.67

สอดคล้อง

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที 21 (ต่อ)
ผู้เชียวชาญ
1 2 3

รายการประเมิน
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทํา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการ
เรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 2 ( คาบที 1 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้
ทีคาดหวัง
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทํา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้

IOC

แปลผล

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1

0.67

สอดคล้อง

0
0

+1
+1

+1
+1

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

0
+1
+1

0.67 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง

+1

0

+1

0.67 สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที 21 (ต่อ)
รายการประเมิน
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการ
เรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 2 ( คาบที 2 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้
ทีคาดหวัง
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทํา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการ
เรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล

ผู้เชียวชาญ
1 2 3
+1 0 +1

IOC

แปลผล

0.67

สอดคล้อง

0

+1

+1

0.67

สอดคล้อง

0
0

+1
+1

+1
+1

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1

0
+1

+1
+1

0.67
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

0

0.67

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1

0.67

สอดคล้อง

0
0

+1
+1

+1
+1

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

185
ตารางที 21 (ต่อ)
รายการประเมิน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 3 ( คาบที 1 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้
ทีคาดหวัง
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการที
ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการ
เรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 3 ( คาบที 2 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้
ทีคาดหวัง
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน

ผู้เชียวชาญ
1 2 3

IOC

แปลผล

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
0

1.00
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1

0.67

สอดคล้อง

0
0

+1
+1

+1
+1

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการที
ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการ
เรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 4 ( คาบที 1 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้
ทีคาดหวัง
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทํา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดกรเรี ยนรู ้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้

ผู้เชียวชาญ
1 2 3
+1 +1 +1

IOC

แปลผล

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1

0.67

สอดคล้อง

0
0

+1
+1

+1
+1

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
0

+1
+1

1.00
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ผู้เชียวชาญ
1 2 3

IOC

แปลผล

0

+1

+1

0.67

สอดคล้อง

0
0

+1
+1

+1
+1

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
0

1.00
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
0

1.00
1.00
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1

0.67

สอดคล้อง

0
0

+1
+1

+1
+1

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

รายการประเมิน
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการ
เรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 4 ( คาบที 2 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้
ทีคาดหวัง
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการ
ทีทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2.4. ความเหมาะสมของขันสรุ ป
3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการ
เรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
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ผู้เชียวชาญ
1 2 3

รายการประเมิน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 5 ( คาบที 1 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้ที
คาดหวัง
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทํา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการเรี ยน
รู ้ทีคาดหวัง
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 5 ( คาบที 2 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้ที
คาดหวัง

IOC

แปลผล

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
0

1.00
1.00
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1

0.67

สอดคล้อง

0
0

+1
+1

+1
+1

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ผู้เชียวชาญ
1 2 3

IOC

แปลผล

2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทํา +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผลการ
0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง
เรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 6 ( คาบที 1 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้
ทีคาดหวัง
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทํา +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
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3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผล
การเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 6 ( คาบที 2 )
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.1 ความเหมาะสมของเนือหา
1.2 ความเหมาะสมของเนือหาวิชากับผลการเรี ยนรู ้ที
คาดหวัง
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ความเหมาะสมของขันนํา
2.2 ความเหมาะสมของขันสอน
2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการทีทํา
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2.4 ความเหมาะสมของขันสรุ ป
3. สื อการเรี ยนรู ้
3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื อการเรี ยนรู ้
3.2 ความหลากหลายของสื อการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการวัดผลและประเมินผล
4.1 ความเหมาะสมของการประเมินผลกับผล
การเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
4.2 ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมของเครื องมือวัดผลและประเมินผล

ผู้เชียวชาญ
1 2 3

IOC

แปลผล

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1

0.67

สอดคล้อง

0
0

+1
+1

+1
+1

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
0

1.00
1.00
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1

0.67

สอดคล้อง

0
0

+1
+1

+1
+1

0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ผู้เชียวชาญ
ประเด็นคําถาม
IOC แปลผล
1 2 3
1. ด้านเนือหาทวีปเอเชีย
+1 +1 +1 1.00
1.1 ข้อคําถามมีจาํ นวนเพียงพอ
สอดคล้อง
1.2 ข้อคําถามสื อความหมายได้ชดั เจน
+1 +1 +1 1.00
1.3 ข้อคําถามครอบคลุมสิ งทีต้องการรู ้
+1 +1 +1 1.00
2. ด้านการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.1 ข้อคําถามมีจาํ นวนเพียงพอ
+1 +1 +1 1.00
สอดคล้อง
2.2 ข้อคําถามสื อความหมายได้ชดั เจน
+1 +1 +1 1.00
2.3 ข้อคําถามครอบคลุมสิ งทีต้องการรู ้
+1 +1 +1 1.00
3. ด้านการเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3.1 ข้อคําถามมีจาํ นวนเพียงพอ
+1 +1 +1 1.00
สอดคล้อง
3.2 ข้อคําถามสื อความหมายได้ชดั เจน
+1 +1 +1 1.00
3.3 ข้อคําถามครอบคลุมสิ งทีต้องการรู ้
+1 +1 +1 1.00
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การเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนเรื อง ทวีปเอเชีย
ข้อที ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก
ข้อที ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก
1

0.60

0.53 *

31

0.57

0.33

2

0.57

0.33

32

0.50

0.47 *

3

0.57

0.33

33

0.40

0.40 *

4

0.63

0.47 *

34

0.37

0.47

5

0.50

0.33

35

0.43

0.33

6

0.50

0.47 *

36

0.53

0.40 *

7

0.60

0.40 *

37

0.43

0.33

8

0.50

0.33

38

0.50

0.33

9

0.60

0.40

39

0.47

0.40

10

0.47

0.40 *

40

0.43

0.47 *

11

0.47

0.53 *

41

0.50

0.33

12

0.63

0.47

42

0.47

0.40 *

13

0.43

0.47 *

43

0.50

0.33

14

0.57

0.33

44

0.53

0.40 *

15

0.63

0.47

45

0.47

0.40 *

16

0.43

0.33 *

46

0.43

0.33

17

0.47

0.40

47

0.43

0.33

18

0.53

0.40 *

48

0.40

0.40 *

19

0.63

0.33

49

0.50

0.33

20

0.47

0.40 *

50

0.47

0.40 *

21

0.43

0.33

51

0.43

0.47 *

22

0.53

0.40 *

52

0.43

0.33

23

0.53

0.53 *

53

0.47

0.40 *

24

0.50

0.33

54

0.50

0.33

25

0.43

0.33

55

0.40

0.40

26

0.53

0.40 *

56

0.47

0.53 *

27

0.40

0.40

57

0.40

0.40

28

0.47

0.40 *

58

0.47

0.40 *

29

0.43

0.33

59

0.43

0.33

30

0.43

0.47 *

60

0.47

0.40 *

โดยค่าความยากง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง 0.40 – 0.60 ค่าอํานาจจําแนก (r ) 0.40 ขึนไป
และ ค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.82
หมายเหตุ * คือข้อสอบทีใช้ได้
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ตารางที 24 ผลการประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย สําหรับผูเ้ ชียวชาญด้าน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จํานวน คะแนนเฉลีย
ส่ วนเบียงเบน ระดับความ
รายการประเมิน
คน
( )
มาตรฐาน (S.D.) คิดเห็น
1. ส่ วนนําของบทเรียน
3
5.00
0.00
มากทีสุ ด
1. เร้าความสนใจ ให้ขอ้ มูลที
จําเป็ น (วัตถุประสงค์ เมนู หลัก
ส่ วนช่วยเหลือ ฯลฯ )
รวม
3
5.00
0.00
มากทีสุ ด
2. เนือหาบทเรียน
3
4.33
0.57
มาก
2.1 โครงสร้างของเนื อหามี
ความกว้าง ความลึก เชื อมโยง
ความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่
2.2 มีความถูกต้องตามหลักวิชา
3
4.33
0.57
มาก
2.3 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3
4.67
0.57
มากทีสุ ด
ทีต้องการนําเสนอ
2.4 สอดคล้องกับการประยุกต์
3
4.00
0.00
มาก
ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น มี
ความสัมพันธ์ต่อเนือง
2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกับ
3
4.67
0.57
มากทีสุ ด
ผูเ้ รี ยน
2.6 ไม่ ข ัด ต่ อ ความมันคงของ
3
4.33
0.57
มาก
ชาติและคุณธรรมจริ ยธรรม
รวม

3

4.39

0.48

มาก
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ตารางที 24 (ต่อ)
รายการประเมิน
3. การใช้ ภาษา
1.
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย ของผูเ้ รี ย น สื อ
ความหมายได้ ชั ด เจนถู ก ต้อ ง
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
รวม
4. การออกแบบระบบการเรียน
การสอน
4.1 ออกแบบด้วยระบบตรรกะ
ทีดีเนือหามีความต่อเนือง
4.2 ส่ งเสริ มการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
4.3 มีความยืดหยุน่ สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ควบคุม
ลํา ดับ เนื อหา ลํา ดับ การเรี ยน
และแบบฝึ กหัดได้
4.4 ความยาวของการนําเสนอ
แต่ละหน่วย / ตอนเหมาะสม
4.5 กลยุทธ์ในการถ่ายทอด
เนือหาน่าสนใจ
4.6 มีกลยุทธ์ประเมินผลให้
ผู ้เ รี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้ ไ ด้อ ย่ า ง
เหมาะสมมี ค วามหลากหลาย
และปริ มาณเพียงพอที สามารถ
ตรวจสอบความเข้าใจบทเรี ย น
ด้วยตนเองได้
รวม

จํานวนคน

คะแนนเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
( )
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับความ
คิดเห็น

3

4.33

0.57

มาก

3

4.33

0.57

มาก

3

4.67

0.57

มากทีสุ ด

3

4.67

0.57

มากทีสุ ด

3

4.33

0.57

มาก

3

4.33

0.57

มาก

3

5.00

0.00

มากทีสุ ด

3

4.33

0.57

มาก

3

4.56

0.48

มากทีสุ ด
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ตารางที 24 (ต่อ)
รายการประเมิน
5. ส่ วนประกอบด้ าน
Multimedia
5.1 ออกแบบหน้าจอเหมาะสม
งานการใช้ สั ด ส่ ว นเหมาะสม
สวยงาม
5.2
ลักษณะของขนาด สี
ตัวอักษรชัดเจนสวยงามอ่านง่าย
เหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
5.3
ภาพกราฟิ กเหมาะสม
ชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ เนื อหา
และมี ค วามสวยงามมี ค วามคิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น ก า ร
ออกแบบสร้างภาพ
5.4 คุณภาพการใช้เสี ยงดนตรี
ประกอบบทเรี ยนเหมาะสม
ชั ด เจน น่ า สนใจชวนคิ ด น่ า
ติดตาม
รวม
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ์
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธ์ให้
โ ป ร แ ก ร ม ใ ช้ ง่ า ย ส ะ ด ว ก
โต้ตอบกับผูเ้ รี ยนอย่างสมําเสมอ
การควบคุมเส้นทางเดินบทเรี ยน
( Navigation )ชัดเจนถูกต้องตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ย้อนกลับไปยังจุดต่าง ๆ ได้ง่าย
รู ปแบบปฏิสมั พันธ์เช่นการพิมพ์

จํานวนคน

คะแนนเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
( )
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับความ
คิดเห็น

3

4.00

0.00

มาก

3

4.00

0.00

มาก

3

4.00

0.00

มาก

3

4.33

0.57

มาก

3

4.08

0.14

มาก

3

4.67

0.57

มากทีสุ ด
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ตารางที 24 (ต่อ)
รายการประเมิน
การใช้เมาส์เหมาะสมมีการ
ควบคุมทิศทางการช้าเร็ วของ
บทเรี ยน
6.2
การให้ผลป้ อนกลับ
เสริ มแรงให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
เหมาะสมตามความจํา เป็ นมี
ข้อมูลป้ อนกลับที เอือให้ผูเ้ รี ยน
ได้วิเคราะห์และแก้ปัญหา
รวม
รวม

จํานวนคน

คะแนนเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
( )
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับความ
คิดเห็น

3

4.33

0.57

มาก

3

4.50
4.47

0.57
0.37

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

ภาคผนวก ง
การคํานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน E1 / E2
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ตารางที 25 คะแนนประสิ ทธิภาพของนักเรี ยนรายบุคคล ( 1 : 1 : 1 ) Individual Tryout
2
คนที หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม
หลัง
1
(X)
เรียน
7
8
7
6
8
43 1849 23
8
6
6
6
6
7
38 1444 20
6
5
6
5
5
6
33 1089 15
รวม
ค่าเฉลีย
ประสิ ทธิภาพE /E
E = 63.33 S.D. = 5.000
E = 64.44 S.D. = 4.041

¦

¦

.
.

.

2

2

529
400
225

¦

¦

.
.

.

2

199
ตารางที 6 คะแนนประสิ ทธิภาพของนักเรี ยนกลุ่มย่อย ( : : ) Small Group Tryout
คนที หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม X 2 หลัง
1
(X)
เรียน
8
27
7
26
3
7
26
4
7
22
5
7
23
6
7
20
7
7
18
8
6
17
9
7
17
รวม
ค่าเฉลีย
ประสิ ทธิภาพE /E
E = 71.85 S.D. = 4.285
E = 72.59 S.D. = 3.993

¦X
388
X

¦X

2

X2

729
676
676
484
529
400
324
289
289

¦ X ¦X
196 4396
2

X

43.11 4.285 21.78 3.993
71.85
72.59
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ตารางที 7 คะแนนประสิ ทธิ ภาพของนักเรี ยนกลุ่มภาคสนามทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ( : : )
Field Tryout
คนที หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม X 2 หลัง X 2
1
(X)
เรียน
09

3
4
5
6
7

8
9
8
8
8
10
8
10
8
10
8
8
9
8
10
9
7
8
8
9
7
8
9

9
9
10
7
10
8
10
8
9
8
8
8
9
9
8
8
8
9
9
7
8
9
6

2809
2916
2601
2500
2601
2704
2809
2601
2704
2601
2401
2401
2601
2401
2401
2209
2025
2209
2304
2116
2209

7
7

8
7

8
7

6
8

46
44

2116
1936

25
28
27
26
25
25
28
27
27
27
26
25
26
26
23
28
24
24
21
23
24
24
19
22

625
784
729
676
625
625
784
729
729
729
676
625
676
676
529
784
576
576
441
529
576
576
361
484

201
ตารางที 7 (ต่อ)
คนที หน่ วย หน่ วย
1

รวม
ค่าเฉลีย
ประสิ ทธิภาพE /E
E = 80.83 S.D. = 3.579
E = 81.67 S.D. = 2.432

หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม
(X)
45
42
43
42
43

2025
1746
1849
1764
1849

หลัง
เรียน
21
23
23
22
20

¦X

¦X

¦ X ¦X

1455

70939

X

X2

2

735

X2

441
529
529
484
400
2

18179

X

48.5 3.579 24.50 2.432
80.83
81.67

202
ตารางที 8 คะแนนประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยน
ด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
คนที หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม X 2 หลัง X 2
1
(X)
เรียน
50 2500
676
49 2401
400
3
50 2500
484
4
49 2401
529
5
50 2500
784
6
52 2704
729
7
50 2500
784
52 2704
676
48 2304
576
48 2304
576
46 2116
529
50 2500
676
50 2500
625
49 2401
676
48 2304
484
47 2209
576
48 2304
484
51 2601
784
52 2704
784
51 2601
729
49 2401
625
48 2304
625
48 2304
576
8
7
7
7
9
8
46 2116 24 576
8
7
8
8
9
10
50 2500 23 676

203
ตารางที 8 (ต่อ)
คนที หน่ วย หน่ วย
1
7
8
รวม
ค่าเฉลีย
ประสิ ทธิภาพE /E
E = 81.60 S.D. = 2.181
E = 82.82 S.D. = 2.167

หน่ วย หน่ วย หน่ วย หน่ วย รวม
(X)
5
6
8
8
42

หลัง
เรียน
1764 23
X2

¦X

¦X

1273

62447

2

X

X2

529

¦ X ¦X
646

2

16168

X

48.962 2.181

24.85

81.60

82.82

2.167

ภาคผนวก จ
- คะแนนผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
- คะแนนความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด

205
ตารางที 29 คะแนนผลการเรี ยนรู ้เรื องทวีปเอเชีย ก่อน และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
คนที
ก่อนเรียน ( คะแนน)
หลังเรียน ( คะแนน)

206
ตารางที 29 (ต่อ)
คนที
คะแนนเฉลีย X
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน S.D.

ก่อนเรียน ( คะแนน)
.
.

หลังเรียน ( คะแนน)
.
.

207
ตารางที 0 คะแนนความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
คนที
(4 คะแนน) (4 คะแนน) ( คะแนน) ( คะแนน) (4 คะแนน) (4 คะแนน)
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
10
3
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
4
18
3
19
4
20
3
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3

208
ตารางที 0 (ต่อ)
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
หน่ วย
คนที
(4 คะแนน) (4 คะแนน) ( คะแนน) ( คะแนน) (4 คะแนน) (4 คะแนน)
26
3
3
3
2
3
3
คะแนนเฉลีย
.
.
.
.
.
.

ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่างแผนทีความคิดเรื องทวีปเอเชีย

210

211

212

213

214

215

ภาคผนวก ช
ตัวอย่างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื องทวีปเอเชีย
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คู่มือการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรือง ทวีปเอเชีย สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
การใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
บทเรี ยนนีสามารถนําไปใช้ประกอบการเรี ยนการสอน เรื องทวีปเอเชีย สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 โดยกําหนดขันตอนการใช้ ดังนี
1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเอกสารคู่มือการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เข้าใจ
2. เริ มเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรมดังนี
2.1 เปิ ดเครื องคอมพิวเตอร์
2.2 ใส่ แผ่น CD-ROM ทีบรรจุเนือหาเรื องทวีปเอเชียเข้าไปในไดร์ฟ D
2.3 โปรแกรมจะแรมทํางานอัตโนมัติ
3. เข้าสู่เนือหา
3.1 โปรแกรมเริ มแสดงไตเติล
3.2 คําแนะนําก่อนเริ มศึกษา
3.3 ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง
3.4 ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน 30 ข้อ
3.5 คลิกกลับเข้าสู่ เมนูหลัก
3.6 เลือกเรื องทีจะศึกษา มีทงหมด
ั
6 เรื อง
3.7 คลิกทีเมนูเนือหาหน่วยการเรี ยนรู ้ที 1 เรื องทีตัง ขนาดและลักษณะภูมิประเทศ
3.8 เมือเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที 1 จบแล้วให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ
ประจําหน่วย และสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิดเพือเก็บคะแนน
3.9 คลิกทีเมนูเนือหาหน่วยการเรี ยนรู ้ที 2 เรื องลักษณะภูมิอากาศ
3.10 เมือเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที 2 จบแล้วให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ
ประจําหน่วย และสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิดเพือเก็บคะแนน
3.11
คลิกทีเมนู เนื อหาหน่ วยการเรี ยนรู ้ที 3 เรื องทรัพยากรธรรมชาติและ
วิกฤตการณ์ดา้ นสิ งแวดล้อมของทวีปเอเชีย
3.12 เมือเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที 3 จบแล้วให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ
ประจําหน่วย และสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิดเพือเก็บคะแนน
3.13 คลิกทีเมนูเนือหาหน่วยการเรี ยนรู ้ที 4 เรื องลักษณะทางเศรษฐกิจ
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3.14 เมือเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที 4 จบแล้วให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ
ประจําหน่วย และสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิดเพือเก็บคะแนน
3.15 คลิกทีเมนูเนื อหาหน่วยการเรี ยนรู ้ที 5 เรื องลักษณะด้านประชากร สังคม
และวัฒนธรรม
3.16 เมือเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที 5 จบแล้วให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ
ประจําหน่วย และสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิดเพือเก็บคะแนน
3.17 คลิกทีเมนูเนื อหาหน่วยการเรี ยนรู ้ที 6 เรื องลักษณะทางด้านการเมืองการ
ปกครอง
3.18 เมือเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ที 6 จบแล้วให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ
ประจําหน่วย และสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิดเพือเก็บคะแนน
3.19 ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน 30 ข้อ
3.20 ออกจากโปรแกรม
คําแนะนํา
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกันสลับข้อ จํานวน 30
ข้อ โดยคิดเป็ นคะแนนข้อละ 1 คะแนน
2. ผูเ้ รี ยนสามารถทราบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนได้ทนั ที
3. สามารถออกจากโปรแกรมได้ตลอดเวลา
4. ผูเ้ รี ยนศึกษาเนื อหาจบในแต่ละหน่ วยสามารถใช้เมาส์คลิกปุ่ มปฏิบตั ิการเพือเปลียน
บทเรี ยนได้
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ตัวอย่ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรืองทวีปเอเชีย
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

นายเอกภูมิ ชูนิตย์
หมู่ ต.ดอนคลัง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
70130
โรงเรี ยนอนุบาลวัดอ่างทอง
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
สําเร็ จการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนวัดดอนคลังมิตรภาพที
ต.ดอนคลัง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
สําเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ั ฑิต
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาครุ ศาสตร์บณ
สาขาสังคมศึกษา สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
ครู โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ครู โรงเรี ยนสวนผึงวิทยา
ต.สวนผึง อ.สวนผึง จ.ราชบุรี
ครู โรงเรี ยนอนุบาลวัดอ่างทอง
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง

