53257316 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / ผังความคิด / วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา
อชิรกาญณ ดอกไม :ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง รางกายของเรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
อาจารยที่ปรึกษา การคนควาอิสระ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ สติมั่น. 205 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จ
พระวันรัต จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รว มกั บผั ง ความคิ ด วิ ช าวิท ยาศาสตร เรื่ อ ง ร า งกายของเรา ของนั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 6
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา 4) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิ เคราะห และ5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนั กเรี ยนต อบทเรีย น
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนร ว มกั บ ผั ง ความคิ ด วิ ช าวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง ร า งกายของเรา ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ สถิติทดสอบ คาที (t-test แบบ Dependent)
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับผังความคิด วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 2)ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียน
ด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนร ว มกั บ ผั ง ความคิ ด วิ ช าวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง ร า งกายของเรา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับผังความคิด วิชาวิท ยาศาสตร เรื่อง รางกาย
ของเรา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
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ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปการศึกษา 2557
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53257316: MAJOR: (EDUCATIONAL TECHNOLOGY)
KEYWORDS: COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION / MIND MAPPING / SCIENCE SUBJECT, OUR
BODY LESSON
ACHIRAKAN DOKMAI: EFFECT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION WITH MIND
MAPPING.ON OUR BODY LESSON SCIENCE SUBJECT.ON LEARNING ACHIEVEMENT AND
ANALYTICAL THINKING OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS ANUBANSOMDEJPRAWANNARAT
SCHOOL. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : Asst.Prof. ANIRUT SATIMAN, Ed.D. , 205 pp.
The aim of this research is to 1) Compare the learning achievement before and
after learning of grade 6 students who study the computer assisted instruction with mind
mapping of science subject on the topic of our body 2) Compare analytical thinking
before and after learning study the computer assisted instruction with mind mapping of
science subject on the topic of our body 3) Study the satisfaction of students who learn
the computer assisted instruction with mind mapping of science subject on the topic of
our body. The samples used in this research are 30 students, Prathamsuksa 6, second
semester , in the Academic year 2014, Anubansomdejprawannarat school Suphan Buri
Province.
The research Instrument are 1) lesson plan 2) computer assisted instruction
with mind mapping science subject on our body 3) Learning achievement of science
subject 4) The test for evaluating analytical thinking and 5) The questionnaire inquiring the
satisfaction of students toward the computer assisted instruction. The data analysis was
mean, percentage, standard deviation, t- test dependent and content analysis.
The results of the research were as follow: 1) The learning achievement of
students who learn the computer assisted instruction with mind mapping of science
subject on the topic of our body Pretest higher than Posttest the statistical significance at
the level of 0.1 2)The capacity of analytical thinking of students who learn the computer
assisted instruction with mind mapping is Pretest higher than Posttest the statistical
significance at the level of 0.1 3) Students who study the computer assisted instruction
with mind mapping of science subject has high satisfaction.
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จ

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งจากผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น
ผูเปน อาจารย ที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจั ย และคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไข
ใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณรศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม ประธานกรรมการตรวจสอบงานคนควา
อิสระฉบับนี้ และผศ.ดร .เอกนฤน บางทาไม กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคํ าปรึกษาและ
ปรับปรุงแกไขจนเสร็จสมบูรณ
ขอกราบขอบพระคุณผศ.ดร.ไชยยศ ไพรวิทยศิริธรรม ผศ.ดร.น้ํามนต เรืองฤทธิ์ และ
อาจารยดร.สิทธิชัย ลายเสมาและผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดกรุณาเปนที่ปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ และ
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย รวมถึงใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
การทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู อํ านวยการ คณะครู และขอบใจนัก เรีย นชั้น ประถมศึ กษาปที่ 6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือ ตลอดจนทําการทดลอง
รวบรวมขอมูลในการทําวิจัยในครั้งนี้เปนอยางดี
ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือและ
เปนกําลังใจที่ดีตลอดมา
กราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใหทั้งชีวิต ใหความชวยเหลือ คอยอบรมสั่งสอน ใหการ
สนับสนุน อีกทั้งยังคอยใหกําลังใจในการทํางานมาโดยตลอด จนสําเร็จการศึกษาสมปรารถนา ผูวิจัย
หวังเปนอยางยิ่งวา การคนควาอิสระฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอครูผูสอนตลอดจนผูที่สนใจโดยทั่วไป
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