49262307 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คําสําคัญ : บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / แผนทีความคิด / ทวีปเอเชีย
เอกภูมิ ชูนิตย์ : การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผน
ทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.อนงค์พร สมานชาติ,
ผศ.ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์ และผศ.ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา. 224 หน้า.
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพือ (1) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิดสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ 80 / 80 (2) เปรี ยบผลการเรี ยนรู้เรื อง ทวีปเอเชียก่อน และหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 (3) ศึกษาความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีป
เอเชีย สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 (4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน
26 คน ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญแบบมีโครงสร้าง
ด้านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และด้านเนื อหาเกียวกับทวีปเอเชีย (2) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง
ทวีปเอเชีย (3) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื องทวีปเอเชีย (4) แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย (5) แผนการจัดการเรี ยนรู้ (6) แบบประเมินความสามารถในการสรุ ป
บทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน t-test แบบ
dependent และการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชี ย ทีสรุ ป
บทเรี ยนด้ว ยแผนที ความคิ ด สํ า หรั บ นัก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 81.60/82.82
(2) นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ เรื องทวีปเอเชี ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (3) นักเรี ยนมีความสามารถในการสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด เรื องทวีปเอเชีย
อยูใ่ นระดับเกณฑ์ดี (4) นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ในระดับเห็น
ด้วยมากทีสุ ด

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2553
ลายมือชือนักศึกษา...............................................
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์1. .................................. 2. ................................... 3. …..............................
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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












'HSDUWPHQWRI&XUULFXOXPDQG,QVWUXFWLRQ*UDGXDWH6FKRRO6LOSDNRUQ8QLYHUVLW\$FDGHPLF<HDU

6WXGHQW VVLJQDWXUH
7KHVLV$GYLVRUV VLJQDWXUH

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื องทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยน
ด้วยแผนทีความคิด สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 สําเร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดีดว้ ยความกรุ ณาใน
การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและช่วยเหลือเป็ นอย่างดียิงจาก รองศาสตราจารย์อนงค์พร สมานชาติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนี ย ์ ธรรมเมธา ผูเ้ ป็ น
อาจารย์ทีปรึ กษาตังแต่เริ มต้นจนสําเร็ จเรี ยบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิงในการให้ความอนุเคราะห์เวลา
ในการปรึ กษาและคอยให้กาํ ลังใจตลอดมา ส่ งผลให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีความสุ ข ผูว้ ิจยั ขอ
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อรพิ ณ ศิ ริ สั ม พัน ธ์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิ ทยานิ พนธ์ และอาจารย์ ดร.อนิ รุทธ์ สติ มนั ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที กรุ ณ า แนะนํา แก้ไ ข
ข้อบกพร่ องและให้ความกระจ่างในเชิงวิชาการ เพือความถูกต้องและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอกราบขอบพระคุณผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพรวิทยศิริธรรม อาจารย์นามนต์
ํ
เรื องฤทธิ และอาจารย์อุดร จันทร์ มลทีให้ความอนุ เคราะห์ในการตรวจสอบเครื องมือในการวิจยั
และให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์อย่างดียงิ
ขอกราบขอบพระคุณผูอ้ าํ นวยการ คณะครู และขอขอบใจนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
โรงเรี ยนสวนผึงวิทยา และโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ทีให้ความร่ วมมือใน
การทดลองใช้เครื องมือ ตลอดจนทําการทดลองรวบรวมข้อมูลในการทําวิจยั ครังนีเป็ นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และคณาจารย์ผปู ้ ระสิ ท ธิ
ประสาทวิชาความรู ้ทุกท่าน
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใ้ ห้ทงชี
ั วิต และเป็ นผูว้ างรากฐานการศึกษา รวมถึงให้
กําลังใจในการศึกษาเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

ฉ

