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บทคดัยอ่ 
 
 ก า ร ร า ย ง า น ใ นค ร้ั ง น้ี มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ( 1 ) เ พื่ อ พัฒน า บท เ รี ย น โป ร แ ก รม ก า ร์ ตู น                                                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้ นประถมศึกษา                              
ปี ท่ี  4  จ า น ว น  4  เ ร่ื อ ง  ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์  8 0 / 8 0  ( 2 ) เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ                                                         
ทางการเรียนของนกัเรียน ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน   กลุ่มสาระ
ก าร เ รี ยน รู้ วิท ย าศ าสต ร์  ส า ระ ท่ี  6  ก ระบวนก าร เป ล่ี ยนแปลงของโลก  ชั้ นประถม ศึกษ า                                               
ปี ท่ี  4 (3)  ศึกษาความพึงพอใจของผู ้เ รียนท่ีมี ต่อการเ รียนบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระ                                    
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  นัก เ รียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  4  โรง เ รียนวัดอัมพวัน               
 อ าเภอเมืองราชบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1                          
 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 15 คน   
 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1)  แบบประเมิน บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน            
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา
 ปีท่ี 4 (2) บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการ
 เปล่ียนแปลงของโลก ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  4 (3) แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน                    
 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( ) 
 ผลการรายงานพบวา่ 
1. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัอัมพวนั อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
88.75/94.25 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 
2. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการ
เปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 นกัเรียนมีผลการเรียนกา้วหนา้เพิ่มข้ึนกวา่เดิม  
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีความคิดเห็นวา่ บทเรียน
โปรแกรมการ์ตูนช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจในบทเรียน และมีความสนุกสนาน                 ต่อการเรียน 
จากผลสรุปดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน                   วดัอมัพวนั อ าเภอเมือง
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เป็นนวตักรรม ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ          มีความเหมาะสมท่ีจะ
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น าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้การสอนเสริมความรู้ การสอนซ่อมเสริม                 เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
นกัเรียนท่ีเรียน ไม่ทนัเพื่อน หรือ นกัเรียนท่ีขาดเรียนบ่อยต่อไป 
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บทที ่1 

บทน า 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)              
พ.ศ. 2545 (2546 : 26) มีสาระส าคญัท่ีมุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์                  
ท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีวฒันธรรมท่ีดีงาม                     
ใน  การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข ในมาตราท่ี 27 ไดร้ะบุให้คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทยความเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และ                      
ใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตร ตามวตัถุประสงคใ์นวรรคหน่ึงในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์               
เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แนวคิดน้ีสอดคล้องกับ                 
สาระการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดังนั้นครูจึงต้องหาแนวทางให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการ            
สร้างองค์ความรู้ โดยให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน การปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข                   
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ จนสามารถน าไปสู่การคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวิต
ของผูเ้รียนการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีจะสามารถส่งเสริมคุณภาพนั้นจึงถูกก าหนดไวใ้น
หมวด 4 แนวการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงส านกันโยบาย 
และแผนการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (2542 : 12) กล่าวไวว้า่ การจดัการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบ และนอกระบบการศึกษา นอกระบบโดยการ ศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญ                  
ทั้งความรู้วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด ซ่ึงประกอบ ด้วยความคิดรวบยอด หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ การให้เหตุผลและการพิสูจน์ไปประยุกต์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ของสาขาวิชาอ่ืน
หรือใชเ้ป็นเทคนิคในการแกปั้ญหา  (สุวรรณ กาญจนมยรู. 2544 : 1 - 3) 

 นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ มีความส าคญัในกระบวนการแกปั้ญหา และสามารถน า
ประสบการณ์ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต มีเหตุ มีผล ปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และการ
เปล่ียนแปลงของสังคม อนุรักษพ์ฒันาส่ิงแวดลอ้ม ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมในชุมชน 
 
 การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้ไดรั้บทั้งความรู้ กระบวนการ และเจตคติของผูเ้รียน
ทุกคนควรไดรั้บการกระตุน้ส่งเสริมให้สนใจ และกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์                มีความ
สงสัยเกิดค าถามในส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโลกธรรมชาติรอบตวั มีความมุ่งมัน่ และมีความสุขท่ีจะศึกษาคน้ควา้
สืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ผล  สังเกต ซ่ึงน าไปสู่ค าตอบของค าถาม สามารถตดัสินใจ
ดว้ยการใชข้อ้มูลอยา่งมีเหตุผล สามารถส่ือสารค าถาม ค าตอบ ขอ้มูล และส่ิงท่ีคน้พบจากการเรียนรู้ให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจได ้(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  2544 : 1-2) 
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 วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีอยูใ่นลกัษณะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  จึงท า
ให้ยากแก่การเรียนรู้ท่ีจะท าให้เขา้ใจไดง่้าย และปัญหาท่ีครูผูส้อนจะพบอยู่เป็นประจ าก็คือ ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ท าให้นกัเรียนเรียนรู้ไดแ้ตกต่างกนั นกัเรียนบางคนใชเ้วลามากในการเรียนรู้ แต่บางคนก็ใช้
เวลานอ้ย และนอกจากน้ียงัมีปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนส่ืออุปกรณ์ในการเรียนการสอน ในการเรียนการ
สอนครูจะตอ้งมีความยดืหยุน่ในการสอน เลือกวธีิการสอนท่ีหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัความ  สามารถของ
นกัเรียนแต่ละคน และโดยธรรมชาติของเด็ก เด็กจะเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ดงันั้นในการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์ ครูควรให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการเผชิญสถานการณ์ หรือปัญหา มีการร่วมกนัคิด ลงมือ
ปฏิบติัจริง ก็จะเขา้ใจ และเห็นความเช่ือมโยงของวทิยาศาสตร์กบัวชิาอ่ืน ท าใหส้ามารถท านาย คาดการณ์ส่ิง
ต่างๆไดอ้ยา่งมีเหตุผล  เม่ือนกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองก็จะมีผลท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้                  
ท่ีย ัง่ยืน จดจ าในส่ิงท่ีได้เรียนไปแล้วได้นาน ซ่ึงเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์ (2546 : 48) ได้กล่าวว่า                   
ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาเป็นผลมาจากการปะทะสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการเรียนการสอน
ตอ้งไม่ยึดครูเป็นศูนยก์ลางในการเรียนการสอน แต่เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยครูเป็นผูเ้ตรียมส่ือการ
เรียนต่างๆ เพื่อให้เน้ือหาบทเรียนมีความเป็นรูปธรรม ง่ายต่อการเรียนรู้และช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง จึงท าใหน้กัเรียนจดจ าความรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน แต่การน าส่ือมาใชก้บัการเรียนการสอนตอ้งค านึงถึงวยั และ
ความเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีจะสอนเป็นส าคญัปัจจุบนักระบวนการทางการศึกษาทัว่ไปต่างไดน้ าเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ไม่วา่จะเป็นรูปลกัษณะของส่ือการสอนและส่ิงต่างๆ ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
แพร่หลาย  
 นอกจากนั้น นกัวจิยัทางการศึกษาต่างก็พยายามศึกษาคน้ควา้วจิยั เพื่อน าผลการวิจยันั้นไปใชใ้นการ
สนับสนุน และปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาของส่ือ  และการใช้ส่ือประกอบ              การสอน จาก
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวด 9 มาตรา 66 ท่ีกล่าววา่ “ผูเ้รียนมีสิทธิพฒันาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทกัษะเพียง
พอท่ีจะใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้      ดว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม” 
หนงัสือการ์ตูนเป็นส่ือการเรียนการสอนชนิดหน่ึง     ท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอยา่งมาก และมีการ
น าไปใช้แพร่หลายมากข้ึน เพราะหนงัสือการ์ตูนประกอบ  การเรียนเป็นท่ีนิยมมากในหมู่นกัเรียน และใน
ความจริงนั้น หนังสือการ์ตูนเป็นส่ือราคาถูก เป็นรูปแบบหน่ึงของหนังสือท่ีเป็นสากล ซ่ึงเด็กทุกคนได้
สัมผสัอยา่งแน่นอน  ไม่ว่าจะเป็นเด็กเก่งหรือเด็กอ่อน อยูใ่นครอบครัวท่ีร ่ ารวยหรือยากจน ขณะเด็กๆอ่าน
หนงัสือการ์ตูนนั้นเหมือนเขาจะไม่สนใจต่อส่ิงใดเลย บางคนถึงกบัลืมรับประทานอาหารไปเลย (Frank. 195 
: 245 - 246 อา้งถึงใน สังเขต นาคไพจิตร. 2530:21 - 24) เด็กท่ีอ่านหนงัสือการ์ตูนนั้น เขาจะอ่านดว้ยตวัเอง 
เพื่อความรู้ ความสนุกเพลิดเพลินไม่มีใครสั่งหรือก าหนดใหเ้ขาอ่าน(Larrick. 1964 : 81              อา้งถึงในสัง
เขต  นาคไพจิตร. 2530 : 24) ในการน าเอาการ์ตูนไปใชใ้นการเรียนการสอนนั้น                ไดมี้ผลการวิจยั
ของนกัการศึกษาหลายท่านท่ีสรุปตรงกนัวา่ แบบเรียนท่ีผลิตข้ึนในรูปของการ์ตูน ช่วยให้นกัเรียนมีผลการ
เรียนสูงกวา่แบบเรียนธรรมดา และเกิดการเรียนรู้จากหนงัสือการ์ตูนมากกวา่ต าราเรียน (Sones.1955:238 - 
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239 อา้งใน สังเขต นาคไพจิตร.2530 : 25) และผลการวิจยัของ (ประทิน คลา้ยนาค. 2518 : 33-38 อา้งใน
วาสนา  เช่ือลี. 254 : 47) ยงัพบอีกวา่หากดดัแปลงเน้ือหาบทเรียนธรรมดาท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหนงัสือการ์ตูนแลว้
จะสามารถใชห้นงัสือการ์ตูนประกอบการสอนของครูไดดี้กวา่การใชอุ้ปกรณ์อยา่งอ่ืนท่ีหายาก และมีราคา
แพง แต่ควรจดัเน้ือหาภาพการ์ตูนใหต้รงกบัเน้ือหาของวิชาในหลกัสูตรให้มากท่ีสุด และควรท าในส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม 
 จากการท่ีผูร้ายงานไดรั้บผดิชอบสอนรายวชิา วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ์ไม่น่าพึงพอใจ คือ ต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีทางโรงเรียนก าหนด ผูเ้รียนไม่เกิด
การกระตีอรือร้นต่อการเรียนในหนงัสือเรียนเลย  
 จากการศึกษาขอ้มูล และสอบถามนักเรียนท่ีได้ศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มาแล้ว     พบว่า

นกัเรียน มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทเรียนโปรแกรม

การ์ตูน เกม ค่ายวิทยาศาสตร์ หนงัสือการ์ตูน แบบฝึกเสริมทกัษะ และ             บทเรียนส าเร็จรูป แต่โดย

ภาพรวมแลว้สรุปไดว้า่นกัเรียนมีความตอ้งการให้ครูจดัการเรียนรู้             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน  

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้   ผูร้ายงานจึงมีความสนใจท่ีจะจดัท าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา              ปีท่ี 4 

เพื่อเป็นการพฒันาการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ซ่ึงจะช่วยใหค้รูมีทางเลือกในการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพไดอี้ก

ทางหน่ึง  และเป็นการช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาในบทเรียน มองเห็นความสัมพนัธ์ของเน้ือหา ท าให้จดจ า

เน้ือหาไดง่้ายข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อพฒันาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                                   
สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 4 เร่ือง                                                                      
ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใช้
บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    
 3. ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
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สมมติฐาน 

 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                            

สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากบั ถึง 80/80 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัอมัพวนั                                       

ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                            

สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัดีมาก 

 
ขอบเขตของการพฒันา 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัอมัพวนั อ าเภอเมือง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554   จ  านวน 15 คน   

 2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 

      2.1 ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    

      2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

             2.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 

6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

                         2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จากการเรียนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

                        2.2.3 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

 3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษา 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



     เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นเน้ือหาในสาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลง              ของ

โลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัอมัพวนักลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

พุทธศกัราช 2544 โดยไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 4 เร่ือง ดงัน้ี 

 เล่มท่ี  1  เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (หินในทอ้งถ่ินของเรา)              

 เล่มท่ี  2  เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (การเปล่ียนแปลงของหิน)     

 เล่มท่ี  3  เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา  

                (กระบวนการเกิดดิน และองคป์ระกอบของดิน)                        

 เล่มท่ี  4  เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา  

   (สมบติัของดินมีความส าคญัต่อการปลูกพืช)                              

      

 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูร้ายงานจึงใหค้วามหมายนิยามศพัทเ์ฉพาะส าหรับการศึกษา ดงัน้ี 

 1. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนหมายถึง บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนประกอบการเรียนการสอน      กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา             ปีท่ี 4  

ผูร้ายงานสร้างข้ึน มีทั้งหมด  4  เล่ม ไดแ้ก่ 

      1.1  บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เล่มท่ี  1 เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง  

(หินในทอ้งถ่ินของเรา)              

      1.2  บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เล่มท่ี  2 เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง  

(การเปล่ียนแปลงของหิน)     

      1.3  บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เล่มท่ี  3 เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา  

(กระบวนการเกิดดิน และองคป์ระกอบของดิน)                        

      1.4  บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เล่มท่ี  4 เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา  

(สมบติัของดินมีความส าคญัต่อการปลูกพืช)                              

 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก                         ชั้นประถมศึกษาปี
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ท่ี 4 เม่ือน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้แลว้ ส่งผลให้นกัเรียนบรรลุจุดประสงค ์         ท่ีก าหนดไว ้ตามเกณฑ ์

80/80 โดยมีความหมาย ดงัน้ี 

 80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละท่ีไดจ้ากการท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมระหวา่งเรียน และ

กิจกรรมในแต่ละเร่ืองของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

 80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละท่ีไดจ้ากการท่ีนกัเรียนท าแบบทดสอบ  ทา้ยเล่มใน

แต่ละเร่ืองของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                       สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการ                 ท า

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน   กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4   

 4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน     กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4 ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.ไดบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการ
เปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ              
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 2. ไดแ้นวทางในการสร้าง และพฒันาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต ์ใชใ้น
การเรียนการสอนเน้ือหาอ่ืนๆ ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
 3. ไดบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูนท่ีตรงกบัความตอ้งการของนักเรียน นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 4. ไดพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ใหสู้งข้ึน 
 5. นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
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บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการ จากเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
     1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 2. บทเรียนโปรแกรม 
  2.1 ความหมายของบทเรียนโปรแกรม 
  2.2 ลกัษณะส าคญัของบทเรียนโปรแกรม 
  2.3 จุดประสงคใ์นการใชบ้ทเรียนโปรแกรม 
  2.4 ชนิดของบทเรียนโปรแกรม 
                           2.5 หลกัในการสร้างบทเรียนโปรแกรม 
  2.6 ส่วนประกอบของบทเรียนโปรแกรม 
  2.7 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม 
  2.8 บทบาทของครูในการใชบ้ทเรียนโปรแกรม 
  2.9 ประโยชน์ของบทเรียนโปรแกรม 
  2.10 ขอ้จ ากดัของบทเรียนโปรแกรม 
  2.11 ทฤษฎีจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนโปรแกรม 
 3. การ์ตูน 
  3.1 ความหมายของการ์ตูน 
  3.2 ลกัษณะของการเขียนการ์ตูน 
  3.3 การ์ตูนกบัการจดัการเรียนการสอน 
  3.4 ประโยชน์ของการ์ตูนต่อการเรียนการสอน 
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                   4.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                           4.2 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
                           4.3 หลกัการเขียนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 5. ความพึงพอใจต่อการเรียน 
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  5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
                           5.2 องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ  
                           5.3 การวดัความพึงพอใจ                      
 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.1 วจิยัในประเทศ 
  4.2 วจิยัต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544   
    1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
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 สาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวน้ี้เป็นสาระหลกัท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคน ประกอบดว้ยเน้ือหาวิชา
วทิยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนควรบูรณาการสาระต่าง ๆ 
เขา้ดว้ยกนัเท่าท่ีจะเป็นไปได ้สาระท่ีเป็นองคค์วามรู้ของกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 
 สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 
 สาระท่ี 2 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร 
 สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 
 สาระท่ี 5 พลงังาน 
 สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
 สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความสนใจหรือมีแววทางวิทยาศาสตร์ สถานศึกษาอาจจดัให้ผูเ้รียนเรียนรู้สาระ
ท่ีเป็นเน้ือหาวิชาให้กวา้งข้ึน เขม้ขน้ข้ึน หรือฝึกทกัษะกระบวนการมากข้ึน โดยพิจารณาจากสาระหลกัท่ี
ก าหนดไวน้ี้หรือสถานศึกษาอาจจดัสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก็ได ้โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบั
ความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียน 
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
                มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นขอ้ก าหนดคุณภาพของผูเ้รียนด้าน
ความรู้ ความคิด ทกัษะ กระบวนการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ึนพื้นฐานส าหรับ
นกัเรียนทุกคนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ส าหรับนกัเรียนทุกคนเม่ือจบ
การศึกษาในแต่ละช่วงชั้น 
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพืน้ฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ดังนี ้
สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 
                มาตรฐาน ว 1.1 : เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบ
ต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้
ไปใชใ้นการด ารงชีวติของตนเอง และดูแลส่ิงมีชีวติ 
                มาตรฐาน ว 1.2 : เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ทีมีผลต่อมนุษย์ และ
ส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
สาระท่ี 2 ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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 มาตรฐาน ว 2.1 : เขา้ใจส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับส่ิงมีชีวิต
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 2.2 : เขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดบั
ทอ้งถ่ิน ประเทศและโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร 
                มาตรฐาน ว 3.1 : เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและ
แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และ
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
                มาตรฐาน ว 3.2 : เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 
    มาตรฐาน ว 4.1 : เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม 
    มาตรฐาน ว 4.2 : เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวตัถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท่ี 5 พลงังาน 
        มาตรฐาน ว 5.1 : เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังานปฎิ
สัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
         มาตรฐาน ว 6.1 : เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
        มาตรฐาน ว 7.1 : เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะและ
ผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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         มาตรฐาน ว 7.2 : เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     มาตรฐาน ว 8.1 : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะ            หา
ความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 สาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวน้ี้ เป็นสาระหลกัของวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งเรียนรู้ 
ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นความรู้ เน้ือหา แนวความคิดหลกัวทิยาศาสตร์ และกระบวนการ  สาระท่ี เ ป็น
องคค์วามรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 8 สาระยอ่ยดงัน้ี  
 สาระท่ี 1 : ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ  
 สาระท่ี 2 : ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 สาระท่ี 3 : สารและสมบติัของสาร  
 สาระท่ี 4 : แรงและการเคล่ือนท่ี  
 สาระท่ี 5 : พลงังาน  
 สาระท่ี 6 : กระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก  
 สาระท่ี 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ  
 สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ความส าคัญของวทิยาศาสตร์  
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตของทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวนัและในงานอาชีพต่าง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจนผลผลิต
ต่าง ๆ ท่ีใชเ้พื่ออ านายความสะดวกในชีวติและในการท างาน ลว้นเป็นผลของความรู้วทิยาศาสตร์ ผสมผสาน
กบัความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีอย่างมาก 
ในทางกลบักนั เทคโนโลยกี็มีส่วนส าคญัมากท่ีจะใหมี้การศึกษาคน้ควา้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอยา่ง
ไม่หยุดย ั้ง วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีทกัษะท่ีส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลหลากหลายและประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลก
สมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ (knowledge based society) ทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้
วิทยาศาสตร์ (scientific literacy for all) เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์
สร้างสรรค์ข้ึน และน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่
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น ามาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดี แต่ยงัช่วยใหค้นมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ 
การดูแลรักษา ตลอดจนการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย ัง่ยืน และท่ีส าคญั
อย่างยิ่งคือ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขนักบันานา
ประเทศ และด าเนินชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของวทิยาศาสตร์ 
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific process) ในการสืบเสาะหาความรู้ (scientific inquiry) การแกปั้ญหาโดยผา่นการสังเกต การ
ส ารวจตรวจสอบ (investigation) การศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ การสืบคน้ขอ้มูล ท าให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา ความรู้และกระบวนการดงักล่าวมีการถ่ายทอดต่อเน่ืองกนัเป็นเวลายาวนาน ความรู้
วทิยาศาสตร์ตอ้งสามารถอธิบายและตรวจสอบได ้เพื่อน ามาใชอ้า้งอิงทั้งในการสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้เม่ือมี
การค้นพบข้อมูลหรือหลักฐานใหม่ หรือแม้แต่ข้อมูลเดิมเดียวกัน ก็อาจเกิดความขัดแย้งข้ึนได้ถ้า
นกัวทิยาศาสตร์แปลความหมายดว้ยวธีิการหรือแนวคิดท่ีแตกต่างกนั ความรู้วทิยาศาสตร์จึงอาจเปล่ียนแปลง
ได ้วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได ้ไม่วา่จะอยู่ในส่วนใดของโลก วิทยาศาสตร์จึงเป็น
ผลจากการสร้างเสริมความรู้ของบุคคล การส่ือสารและการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดความคิดในเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ มีผลให้ความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดย ั้ง และส่งผลต่อคนในสังคมและส่ิงแวดล้อม 
การศึกษาคน้ควา้และการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงตอ้งอยู่ภายในขอบเขต คุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ี
ยอมรับของสังคมและเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการ
พฒันาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นกระบวนการในงานต่าง ๆ หรือกระบวนการพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์
โดยอาศยัความรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ทกัษะ ประสบการณ์ จินตนาการและความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ของมนุษย ์โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาของ
มวลมนุษย์ เทคโนโลยีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร กระบวนการ และระบบการจดัการ จึงตอ้งใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรคต่์อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 เป้าหมาย วสัิยทศัน์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific process) ในการสืบเสาะหาความรู้ (scientific inquiry) การแกปั้ญหาโดยผา่นการสังเกต การ
ส ารวจตรวจสอบ (investigation) การศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ การสืบคน้ขอ้มูล ท าให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา ความรู้และกระบวนการดงักล่าวมีการถ่ายทอดต่อเน่ืองกนัเป็นเวลายาวนานความรู้
วทิยาศาสตร์ตอ้งสามารถอธิบายและตรวจสอบได ้เพื่อน ามาใชอ้า้งอิงทั้งในการสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้เม่ือมี
การค้นพบข้อมูลหรือหลักฐานใหม่ หรือแม้แต่ข้อมูลเดิมเดียวกัน ก็อาจเกิดความขัดแย้งข้ึนได้ถ้า
นกัวทิยาศาสตร์แปลความหมายดว้ยวธีิการหรือแนวคิดท่ีแตกต่างกนั ความรู้วทิยาศาสตร์จึงอาจเปล่ียนแปลง
ได ้วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได ้ไม่วา่จะอยู่ในส่วนใดของโลก วิทยาศาสตร์จึงเป็น
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ผลจากการสร้างเสริมความรู้ของบุคคล การส่ือสารและการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดความคิดในเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ มีผลให้ความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดย ั้ง และส่งผลต่อคนในสังคมและส่ิงแวดล้อม 
การศึกษาคน้ควา้และการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงตอ้งอยู่ภายในขอบเขต คุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ี
ยอมรับของสังคมและเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการ
พฒันาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นกระบวนการในงานต่าง ๆ หรือกระบวนการพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์
โดยอาศยัความรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ทกัษะ ประสบการณ์ จินตนาการและความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ของมนุษย ์โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาของ
มวลมนุษย์ เทคโนโลยีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร กระบวนการ และระบบการจดัการ จึงตอ้งใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรคต่์อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ โดยมนุษยใ์นกระบวนการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ และการ
ทดลองเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและน าผลมาจดัระบบ หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี ดงันั้นการ
เรียนการสอนวทิยาศาสตร์จึงมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูเ้รียนรู้และคน้พบดว้ยตนเองมากท่ีสุด นัน่คือให้ไดท้ั้ง
กระบวนการและองคค์วามรู้ ตั้งแต่เร่ิมแรกก่อนเขา้เรียน เม่ืออยูใ่นสถานศึกษา และเม่ือออกจากสถานศึกษา
ไปประกอบอาชีพแลว้ การจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายส าคญัดงัน้ี  
 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในวทิยาศาสตร์  
 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจขอบเขต ธรรมชาติ และขอ้จ ากดัของวทิยาศาสตร์  
 3. เพื่อใหมี้ทกัษะส าคญัในการศึกษาคน้ควา้ และคิดคน้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
 4. เพื่อพฒันากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปั้ญหาและการจดัการ ทกัษะ
ในการส่ือสาร และความสามารถในการตดัสินใจ  
 5. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีมวลมนุษย ์และสภาพแวดลอ้ม
ในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั  
 6. เพื่อน าความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและ
การด ารงชีวติ  
 7. เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์
 

      1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
                การวเิคราะห์หลกัสูตร 
                ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัรายปี (ช่วงช้ันที ่2 ป.4 -6) 
            สาระที ่6 : กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
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 มาตรฐาน ว 6.1: เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลกความสัมพนัธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก                มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าไปใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้                      

ช่วงช้ัน ป.4 - 6 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ป.4 ป.5 ป.6 
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1 .  ส า รวจ  สั ง เ กตลักษณะ 

องค์ประกอบ และสมบติัของ

หินเปรียบเทียบ และจ าแนก

ประเภทของหินในทอ้งถ่ินโดย

ระบุเกณฑท่ี์ใช ้และอธิบายการ

ใชป้ระโยชน์ของหิน 

2 .  ส า รวจตรวจสอบ  และ

อภิปรายเก่ียวกบัการผุพงัอยูก่บั

ท่ี การกร่อนของหินเป็นกรวด 

หรือทราย หรือเม็ดดิน และ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของ

หิน การเดดิน 

3 . ส า ร ว จ ต ร ว จ ส อ บ ดิ น 

อภิปราย  เป รียบ เ ที ยบและ

อธิบายลกัษณะ สมบติัของดิน

ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ของพืชในท้องถ่ินและการใช้

ประโยชน์ของดิน 

 

1. ส ารวจ และอธิบายลกัษณะ สี 

น ้าหนกัเน้ือ และองคป์ระกอบของ

หินในทอ้งถ่ิน จ าแนกประเภทของ

หินในทอ้งถ่ินพร้อมทั้งระบุเกณฑ์

ท่ีใชจ้  าแนก (ว6.1-1) 

2. ระบุแหล่งท่ีพบ และยกตวัอยา่ง

การใชป้ระโยชน์ของหิน (ว6.1-1) 

3. ส ารวจ สังเกต และอธิบาย

กระบวนการผพุงัอยูก่บัท่ี และการ

กร่อนของหิน และผลท่ีเกิดข้ึน            

(ว6.1-2) 

4. ส ารวจ ทดสอบ และอธิบาย

สมบติัของดินท่ีเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของพืชในทอ้งถ่ิน  

(ว6.1-3)  

5. เสนอแนะการปรับปรุงดินให้

เหมาะสมกบัการปลูกพืช สืบคน้

ขอ้มูล และอธิบายการใช้

ประโยชน์ของดินในทอ้งถ่ิน                

(ว6.1-3) 

1. สังเกต และอธิบายชนิด

ของเมฆ (ว6.1-4) 

2. ทดลอง และอธิบายการ

เกิดเมฆ หมอก ฝน น ้าคา้ง 

และลูกเห็บ (ว6.1-4) 

3. สืบคน้ขอ้มูล และ      

น าเสนอผลของ

ปรากฏการณ์เกิดเมฆ 

หมอก น ้าคา้ง ฝน และ

ลูกเห็บ (ว.1-4) 

4. วดัอุณหภูมิของอากาศใน

ทอ้งถ่ินสืบคน้ขอ้มูล และ

อธิบาย ความช้ืน ความดนั

บรรยากาศ และผลของการ

เปล่ียนแปลง   (ว6.1-5) 

5. อธิบายปัจจยัท่ีท าให้

อากาศเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผล

ต่อวฏัจกัรน ้า (ว6.1-5) 
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            ค าอธิบายรายวชิาสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

มาตรฐานการเรียนรู้                      

ช่วงช้ัน ป.4 - 6 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ป.4 ป.5 ป.6 

4. ส ารวจตรวจสอบ อภิปราย 

และอ ธิบ ายการ เ กิดหมอก 

น ้ าคา้ง ฝน และลูกเห็บ รวมทั้ง

ผลของปรากฏการณ์เหล่านั้น 

5. ส ารวจตรวจสอบอุณหภูมิ

ความ ช้ืนและความดันของ

บ ร ร ย า ก า ศ  แ ล ะ อ ธิ บ า ย

องค์ประกอบเหล่าน้ี รวมทั้ ง

สภาพภูมิประเทศท่ีมีผลต่อ           

วฏัจกัรน ้า 

6. ส ารวจตรวจสอบและอธิบาย

การเกิดลม การใช้ประโยชน์

จากพลงังานลม 

 6. ทดลองการเกิดลม และ

อธิบายผลของลมต่อชีวิต 

และส่ิงแวดลอ้ม (ว6.1-6)  
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 ศึกษาวิเคราะห์ ระบบสุริยะ ส่วนประกอบของระบบสุริยะ พลงังานแสง การเคล่ือนท่ีของแสงจาก
แหล่งก าเนิด และเม่ือกระทบตวักลางต่างกนั การเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า การกระจายของ
แสงขาว และการเกิดรุ้ง หิน และการเปล่ียนแปลง หินในทอ้งถ่ินของเรา กระบวนการเปล่ียนแปลงของหิน 
การเกิดดิน และสมบติัของดินในทอ้งถ่ิน การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต หน้าท่ี และส่วนประกอบของราก ล า
ตน้ ใบ ดอก ปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อ                   การเจริญเติบโตของพืช พืช+สัตวใ์นทอ้งถ่ิน การ
เจริญเติบโต และวฏัจกัรชีวติของพืช+สัตว ์อาหาร และสารอาหาร สารอาหาร และพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการ 
การจดัอาหารให้ไดส้ัดส่วน และวตัถุเจือปนในอาหาร โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การท าส ารวจตรวจสอบ                  การสืบคน้ขอ้มูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถส่ือสาร               ส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้  5 หน่วย วชิา วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 เวลา 100 ช้ัวโมง 
 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ช่ัวโมง) 

1 ระบบสุริยะ และพลงังานแสง 20 
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- ดวงอาทิตย ์และดาวบริวาร 
- การเคล่ือนท่ีของแสงจากแหล่งก าเนิด 
- การเคล่ือนท่ีของแสงเม่ือกระทบตวักลางต่างกนั 
- การเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานแสงเป็นพลงังาน
ไฟฟ้า 
- การกระจายของแสงขาว และการเกิดรุ้ง 

2 ดิน และหินในท้องถิ่น 
- ลกัษณะ และองคป์ระกอบของหิน 
- หินในทอ้งถ่ินของเรา 
- กระบวนการเปล่ียนแปลงของหิน 
- การเกิดดิน และสมบติัของดินในทอ้งถ่ิน 

20 

3 การด ารงชีวติของพชื 
- ส่วนประกอบ และหนา้ท่ีของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล 
- การเจริญเติบโตของพืช 
- การสังเคราะห์ดว้ยแสง 
- การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มของพืช 
- วฏัจกัชีวติของพืช 

25 

4 การด ารงชีวติของสัตว์ 
- การเจริญเติบโตของสัตว ์
- วฏัจกัรชีวิตของสัตว ์
- การอนุรักษส์ัตวใ์นทอ้งถ่ิน 

20 

5 อาหาร และสารอาหาร 
- สารอาหาร และคุณค่าของสารอาหาร 
- พลงังานท่ีร่างกายตอ้งการ 
- อาหารท่ีเหมาะสมกบัเพศ และวยั 
- สารเจือปนในอาหาร 

15 

2. บทเรียนโปรแกรม 
    2.1 ความหมายของบทเรียนโปรแกรม 
          ค  าวา่ บทเรียนโปรแกรม หรือท่ีเรียกวา่ บทเรียนส าเร็จรูป ซ่ึงตรงกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษหลายค า เช่น 
Progammed Instrucion, Programmed Text Book,Programmed Leaning,                    Self-Teaching เป็นตน้ 
ประเทศไทยไดน้ ารูปแบบบทเรียนส าเร็จรูปมาใชป้ระมาณ 20 กวา่ปี ซ่ึงเดิมถือวา่เป็นผลผลิตนวตักรรมทาง
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การศึกษา และเป็นท่ีรู้จกักนัในนามบทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนโปรแกรมไม่ว่าจะเรียกช่ือแตกต่างกนัไป
อย่างไรก็มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนั คือ ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนด้วยตนเอง นักการศึกษาได้ให้
ความหมายของบทเรียนโปรแกรมในหลายลกัษณะ ดงัน้ี 
 วิเชียร ชิวพิมาย (2526 : 2) เปร่ือง กุมุท (2519 : 1) กล่าววา่ บทเรียนโปรแกรม  หมายถึง เคร่ืองมือ
ทางการศึกษาอยา่งหน่ึง ซ่ึงสามารถท าให้นกัเรียนคนหน่ึงรับรู้ประสบการณ์ท่ีจดัไวไ้ปตามล าดบัขั้นตอนท่ี
ผูจ้ดัท าบทเรียนเช่ือวา่ จะน านกัเรียนไปสู่ขีดความสามารถท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนได ้การจดัระบบการเรียนการ
สอน ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองตามเน้ือหาซ่ึงจดัไวเ้ป็นขั้นตอนเล็กๆ 
ผูเ้รียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู้ด้วนตนเองดว้ยการดูจากผลสะทอ้นกลบัอยู่เสมอ และบางคร้ังอาจ
ไดรั้บความรู้เพิ่มเติมในเน้ือหาท่ีนกัเรียนมีความรู้ไม่ดีพอ ผูเ้รียนจะเลือกเรียนไดต้ามความสนใจและกา้วไป
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
 สันทดั ภิบาลสุขและพิมพใ์จ ภิบาลสุข (2524 : 187) กล่าววา่ บทเรียนโปรแกรมเป็นส่ือ   การเรียน
การสอนซ่ึงไดจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีระบบ และเป็นไปตามล าดบัขั้น ผูเ้รียนสามารถเรียนดว้ย
ตนเอง และเรียนไดเ้ร็วหรือชา้ตามความสามารถของบุคคล โดยผูเ้รียนไม่ตอ้งเสียเวลารอคอยกนัในการเรียน
นั้น ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของบทเรียนอยา่งเคร่งครัดและซ่ือสัตย ์
 ชยัยงค ์พรหมวงศแ์ละคณะ (2521 : 13-14) กล่าวว่า บทเรียนโปรแกรม คือ เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน
เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเองตามความสามารถ โดยแบ่งเป็นส่วนยอ่ยๆและเป็นขั้นๆจากง่ายไปหายาก โดย
บรรจุเน้ือหาให้ผูเ้รียนตอบค าถาม แลว้มีความตอบสนองให้ผูเ้รียนไดท้ราบว่าตนเองตอบถูกหรือตอบผิด 
เม่ือจบบทเรียนจะไดรั้บความรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2523 : 192) ไดใ้หค้วามหมายของบทเรียนโปรแกรมวา่เป็นบทเรียนท่ีสร้างข้ึน 
โดยน าเน้ือหาของบทเรียนมาแบ่งเป็นหน่วยๆท่ีเรียกวา่ กรอบ หรือ เฟรม (Frame)                  มีลกัษณะจาก
ง่ายไปหายากซ่ึงผูเ้รียนจะเรียนต่อไปเร่ือยๆ โดยแต่ละกรอบจะมีการอธิบายบทเรียนและมีการใชแ้รงจูงใจ
ประกอบทุกตอน มีค าถามเพื่อใหน้กัเรียนตอบและตรวจค าตอบไดด้ว้ยตนเอง  
 บุญชม ศรีสะอาด (2538 : 76-77) กล่าววา่ บทเรียนโปรแกรม คือส่ือการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียน
เรียนดว้ยตนเองจะเร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัความสามารถของแต่ละคนโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหลายๆกรอบ แต่
ละกรอบจะมีเน้ือหาท่ีเรียบเรียงไว ้มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามล าดบั โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม คือการเขียนค าตอบ
ซ่ึงอาจเป็นรูปของการเติมค า เลือกตอบ ฯลฯ และมีส่วนท่ีเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงอาจอยูข่า้งกรอบนั้นหรือ
กรอบถัดไป หรืออยู่ท่ีส่วนอ่ืนของบทเรียนก็ได้ บทเรียนโปรแกรมท่ีสมบูรณ์ จะมีแบบทดสอบวดั
ความกา้วหนา้ของการเรียนโดยการท าแบบ ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แลว้พิจารณาวา่หลงัเรียนผูเ้รียน
แต่ละคนมีคะแนนมากกวา่ก่อนเรียนเพียงใด 
 กล่าวโดยสรุป บทเรียนโปรแกรม หมายถึง เคร่ืองมือทางการศึกษาอยา่งหน่ึงท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถ โดยแบ่งเป็นส่วนยอ่ยๆและเป็นขั้นๆจากง่ายไปหายาก โดยแต่ละกรอบ
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จะมีการอธิบายบทเรียนและมีการใช้แรงจูงใจประกอบทุกตอน ท่ีมีค าถามเพื่อให้นักเรียนตอบและตรวจ
ค าตอบไดด้ว้ยตนเอง เม่ือจบบทเรียนจะไดรั้บความรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
 

      2.2 ลกัษณะส าคญัของบทเรียนโปรแกรม 
  สันทดั ภิบาลสุขและพิมพใ์จ ภิบาลสุข (2524 : 188) และบุญเก้ือ ควรหาเวช (2545 : 42-43) ได้
อธิบายลกัษณะส าคญัของบทเรียนโปรแกรม ดงัน้ี 
 1. เน้ือหาวชิาจะถูกแบ่งออกเป็นหน่วยเล็กๆเรียกวา่ กรอบ ซ่ึงในแต่ละกรอบอาจมีขนาดแตกต่างกนั
ไป  
 2. ในแต่ละกรอบจะตอ้งมีกิจกรรมให้ผูเ้รียนท า เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหา และ             มีการ
ตอบสนอง 
 3. ผูเ้รียนรับการเสริมแรงแบบตอบกลบัทนัที คือ มีค าตอบท่ีถูกตอ้งใหผู้เ้รียนไดต้รวจค าตอบทนัที 
 4. เน้ือหาเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก และมีการย  ้าทบทวนไปตามล าดบัขั้น 
 5. บทเรียนท่ีจะน ามาใช้ต้องผ่านการทดลองใช้ และแก้ไขปรับปรุงส่วนท่ีเป็นปัญหาจนได้
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
 6. มีการก าหนดวตัถุประสงค์เอาไวอ้ย่างชัดเจน สามารถวดัได้จริง เรียกว่าจุดประสงค์     เชิง
พฤติกรรม 
 7. ไม่จ  ากดัเวลาเรียน ผูเ้รียนสามารถใชเ้วลาไดต้ามความสามารถของแต่ละคน คนเรียนอ่อนอาจใช้
เวลามากกวา่คนเก่ง แต่ก็สามารถเรียนไดส้ าเร็จเช่นกนั 
 8. มีการวดัผลท่ีแน่นอน คือทั้งมีการทดสอบย่อยในระดบัท่ีเรียน ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
เพื่อวดัความกา้วหนา้ทางการเรียน 
 กิดานนัท ์มลิทอง (2536 : 1274) กล่าววา่ ลกัษณะของบทเรียนโปรแกรมจะประกอบไปดว้ย เน้ือหา 
ความรู้ ค  าถามและค าตอบ โดยจะแบ่งเน้ือหาออกเป็นเน้ือหาย่อยๆจดัล าดบัเป็นขั้นตอนในรูปแบบของ
กรอบหรือเฟรม โดยในแต่ละกรอบจะเสนอเน้ือหาเป็นขั้นตอน ทุกขั้นตอนของ       การเรียนจะมีค าถาม 
เพื่อทดสอบผูเ้รียนและมีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพื่อให้ผูเ้รียนทราบเพื่อเป็นขอ้มูลป้อนกลบัทนัทีเป็นการเสริมแรง 
บทเรียนโปรแกรมจะบรรจุไวใ้นส่ือต่างๆ  เช่น  หนงัสือต าราเรียน สไลด์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองช่วย
สอน เป็นตน้ 
 สุรพล พยอมแยม้ (2541 : 179)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของบทเรียนโปรแกรมไว ้             4 
ประการ คือ  

1. Active Participation ผูเ้รียนเรียนร่วมกิจกรรมอยา่งแขง็ขนัดว้ยความเตม็ใจ 
2. Feedback คือ การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนไดท้นัที เพื่อใหท้ราบวา่ส่ิงท่ีกระท าลงไป 

นั้นถูกหรือผดิ 
 3. Success Experience ใหก้ารเสริมแรง เม่ือผูเ้รียนประสบความส าเร็จในบทเรียน 
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 4. Gradual Approximation จดัตามล าดบัเน้ือหาเป็นตอนๆตามล าดบัจากง่ายไปหายาก 
 สุวทิย ์มูลค าและอรทยั มูลค า (2546:36) และสาโรช โศภีรักข ์ (2546:126) กล่าวในท านองเดียวกนั
วา่ลกัษณะบทเรียนโปรแกรมมีลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวดัได ้
 2. เน้ือหาหรือเร่ืองท่ีจะเรียนรู้แบ่งเป็นหน่วยๆ เรียกวา่ กรอบการเรียนความสั้นยาวของ  
 แต่ละกรอบแตกต่างไปตามความเหมาะสม 
 3. จดัเรียงล าดบักรอบบทเรียนท่ีต่อเน่ืองกนั เร่ิมจากง่ายไปหายาก เหมาะสมกบัความสามารถของ
ผูเ้รียน 
 4.  ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้เน้ือหาและทกัษะจากกิจกรรมต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นกรอบ 
 5. เป็นการเรียนรู้ท่ีให้ขอ้มูลยอ้นกลบั จากผลการทดสอบทนัที โดยสามารถตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง
ดว้ยตนเอง ในบางขอ้อาจมีค าอธิบายเพิ่มเติมใหด้ว้ย 
 6. มีการเสริมแรงแก่ผูเ้รียนในขั้นตอนท่ีส าคญัเป็นระยะ เช่น ค าชม การท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองท า
ไดถู้กตอ้ง ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ต่อไป 
 7. ไม่จ  ากดัเวลาเรียนของผูเ้รียน สามารถใชเ้วลาในการเรียนไดต้ามความสามารถของแต่ละบุคคล 
 8. มีการวดัประเมินผลท่ีแน่นอน ซ่ึงจะตอ้งมีการทดสอบยอ่ยระหวา่งท่ีเรียน ทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน เพื่อวดัความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
 จากลักษณะส าคัญของบทเรียนโปรแกรมดังกล่าว สามารถสรุปลักษณะส าคัญของบทเรียน
โปรแกรมได ้ดงัน้ี 
 1.  บทเรียนโปรแกรมจะแบ่งเน้ือหาเป็นหน่วยเล็กๆเรียกวา่กรอบการเรียน 
 2. ในการจดัการเรียงเน้ือหาแต่ละกรอบบทเรียนตอ้งต่อเน่ืองกนัเร่ิมจากง่ายไปหายาก 
 3. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนในทนัที เพื่อใหท้ราบวา่ส่ิงท่ีกระท าลงไปนั้นถูกหรือผิด 
 4. ผูเ้รียนสามารถเรียนไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลาเรียน มีอิสระในการเรียน 
 5. บทเรียนท่ีจะน ามาใช้ต้องผ่านการทดลองใช้ และแก้ไขปรับปรุงส่วนท่ีเป็นปัญหาจนได ้  
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
 

     2.3 จุดประสงค์ในการใช้บทเรียนโปรแกรม 
 สมหญิง เจริญจิตรกรรม (2525 : 50) ไดก้ล่าวถึงจุดประสงคข์องบทเรียนโปรแกรม ดงัน้ี 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
 2. เป็นการช่วยซ่อมเสริมการเรียนของเด็ก 
 3. เป็นการทบทวนบทเรียน 
 4. แกปั้ญหาการขาดแคลนครู 
 5. ช่วยประกอบการเรียนการสอนของครูใหไ้ดผ้ลยิง่ข้ึน 
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 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2523 : 191) ไดก้ล่าวถึงจุดประสงคใ์ชใ้นบทเรียนโปรแกรม ดงัน้ี 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนอยา่งแข็งขนั กล่าวคือในทุกขั้นตอนการเรียนผูเ้รียนจะได้
ร่วมกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเอง 
 2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บผลยอ้นกลบัอยา่งฉบัพลนั ในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะไดท้ราบผล
การเรียนรู้ของตนเอง 
 3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์แห่งความส าเร็จ ความส าเร็จเป็นก าลงัใจและแรงจูงใจให้ผูเ้รียน
มีความอยากเรียนอยากรู้และศึกษาต่อไป 
 4. เพื่อใหก้ารเรียนรู้ด าเนินการเป็นขั้นๆอยา่งเหมาะสม นอกจากนั้นการสอนแบบโปรแกรม ยงัมี
ความมุ่งหมายแฝงอยู ่ดงัน้ี 
  4.1 เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 
  4.2 เพื่อใชส้ าหรับยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนใหสู้งข้ึน 
  4.3 เพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ 
  4.4 ใชส้อนโดยตรงในหอ้งเรียน 
 
 สาโรช โศภีรักข ์(2546 : 127) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการเรียนบทเรียนโปรแกรมไว ้ดงัน้ี 
 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ตามความสนใจและความพร้อมของผูเ้รียนเอง 
 2. ผูเ้รียนไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ีโดยปราศจากความกงัวล 
 3. ฝึกใหผู้เ้รียนไดมี้วนิยั และความรับผดิชอบ 
 4. ใชแ้กปั้ญหาไดท้ั้งเร่ืองการขาดแคลนครูผูส้อนและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 กล่าวโดยสรุปจุดประสงค์ในการสร้างบทเรียนโปรแกรมดังน้ี ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองใช้
ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน ใชซ่้อมเสริม และใชส้อนความรู้รวมทั้งใชแ้กปั้ญหาไดท้ั้งเร่ืองการ
ขาดแคลนครูผูส้อนและความแตกต่างระหว่างบุคคล เม่ือรวมแต่ละหน่วยหรือแต่ละบทเขา้ดว้ยกนัก็จะได้
เป็นบทเรียนโปรแกรม 
 

      2.4 ชนิดของบทเรียนโปรแกรม 
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545 : 43-44) กล่าวถึงชนิดของกรอบในบทเรียนโปรแกรม ดงัน้ี 
 1. กรอบตั้งตน้ (Sat Frame) เป็นกรอบท่ีน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นหลกัการหรือทฤษฎีเพื่อปูพื้นความรู้
ใหแ้ก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนจะมีโอกาสตอบสนองไดโ้ดยการตอบค าถามท่ียาก ซ่ึงอาจจะหาค าตอบเอาจากในกรอบ
นั้นโดยตรงก็ได ้
 2. กรอบฝึกหดั (Practice Frame) กรอบชนิดน้ีจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กหดัเก่ียวกบั    ส่ิงท่ีเรียน
มาจากกรอบตั้งตน้ จะมีมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของเน้ือหา และตอ้งการฝึกทกัษะมากนอ้ย
เท่าใด ขอ้ส าคญัก่อนท่ีผูเ้รียนจะเรียนในกรอบฝึกหดั จะตอ้งผา่นกรอบตั้งตน้มาก่อน  กรอบฝึกหดักบักรอบ
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ตั้งตน้ อาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งติดต่อกนัทนัที อาจจะมีกรอบเพิ่มเติมมาคัน่อีกหลายๆกรอบก็ได ้แต่ตอ้งมีกรอบ
ฝึกหดัตามกรอบตั้งตน้เสมอ 
 3. กรอบรองกรอบสุดทา้ย (Sub -Teminal Frame) เป็นกรอบท่ีจะน าไปสู่กรอบส่งทา้ย จะใหค้วามรู้
ท่ีจ  าเป็นแก่ผูเ้รียน เพื่อใหก้ารตอบสนองในกรอบส่งทา้ยไดถู้กตอ้ง 
 4. กรอบส่งทา้ย (Teminal Frame) เป็นกรอบสุดทา้ยของกรอบท่ีเรียงล าดบัต่อเน่ืองมาจากง่ายไปหา
ยาก ในกรอบน้ีอาจจะช้ีช่องทางไวบ้า้งหรือไม่มีเลยก็ได ้ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนผา่นกรอบตน้ๆมาก่อน การ
ตอบสนองจากผูเ้รียนมากกวา่ส่ิงเร้าตรงขา้มกบักรอบตน้ๆ 
 
 
 
 

     2.5 หลกัในการสร้างบทเรียนโปรแกรม 
 ธีระชยั ปูรณโชติ (2539 : 25-28) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการสร้างบทเรียนโปรแกรมวา่ควรค านึงถึงส่ิง
ต่างๆ ดงัน้ี 
 1. ค  านึงถึงตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ อายุ พื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์เดิม ทกัษะความสามารถในการ
เรียนและความตอ้งการของผูเ้รียน 
 2. ค านึงถึงผลท่ีตอ้งการหรือวตัถุประสงคข์องบทเรียนวา่ตอ้งการใหผู้เ้รียนเรียนรู้อะไร 
 3. ค  านึงถึงแบบของบทเรียนวา่ควรเสนอในรูปแบบใด คือแบบเส้นตรง หรือแบบสาขาหรือแบบไม่
แยกกรอบ เพื่อให้เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาของผูเ้รียน และวตัถุประสงค์ เช่น เน้ือหาเป็นประเภทความรู้ 
ความจ า หรือความคิดเห็น ผูเ้รียนเป็นนกัเรียนเก่งหรืออ่อน ฯลฯ 
 4. ไม่มีการจ ากดัของผูเ้รียน การเรียนจะด าเนินไปตามอตัราความสามารถของแต่ละบุคคล โดยไม่
ค  านึงถึงการท าเสร็จก่อนหรือเสร็จหลงัผูอ่ื้น 
 5. เน้ือหาวชิาจะตอ้งจดัแบ่งเป็นหวัขอ้เร่ืองใหญ่ก่อน แลว้แบ่งเป็นหวัขอ้เร่ืองยอ่ยๆ เขียนเน้ือหาเป็น
หน่วยยอ่ยเล็กๆ แต่ละหน่วยยอ่ยจะตอ้งท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในหน่วยยอ่ยถดัไป เพื่อใหก้ารเรียนรู้ไป
ทีละนอ้ยๆ ทีละขั้น พยายามอยา่ใหมี้การกระโดดขา้มล าดบัของเน้ือเร่ือง จดัล าดบัเรียงจากเน้ือหาง่ายๆ ไป
หาเน้ือหาท่ียากข้ึนตามล าดบั 
 6. ใหมี้เน้ือหาและค าอธิบายท่ีดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 
 7. เน้ือหาในแต่ละกรอบควรเขียนดว้ยภาษาท่ีชดัเจน ถูกตอ้งตามหลกัภาษา และเหมาะสมกบัเน้ือหา
ความรู้และอายขุองผูเ้รียน เน้ือเร่ืองถูกตอ้งตามหลกัวชิาและมีความต่อเน่ืองกนัในแต่ละกรอบ 
 8. แต่ละกรอบต้องน าเสนอเน้ือหาเฉพาะเร่ืองอย่างชัดเจน และมีค าถามหรือค าสั่งให้ผูเ้รียน
ตอบสนองต่อเร่ืองนั้นโดยตรง และไม่ควรมีความรู้ใหม่เกิน 1 อยา่ง 
 9. ใหมี้การทบทวนและทดสอบตนเอง 
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          10. จะตอ้งให้ผูเ้รียนรู้ผลของค าตอบว่าถูกหรือผิดทนัที เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ดียิ่งข้ึนและเป็นการ
เสริมแรงในทนัทีดว้ย 
          11. มีการช้ีแนะควบคู่กนัไปกบัการตอบสนอง 
          12. ลดการช้ีแนะและการน าทางออกไปทีละนอ้ยจนกวา่จะหมดโดยส้ินเชิง เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
ตอบสนองดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งในท่ีสุด 
 
 
 

      2.6 ส่วนประกอบของบทเรียนโปรแกรม 
 บทเรียนโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนในแต่ละบทหรือหน่วย ควรมีส่วนประกอบ ดงัน้ี 
 1. ค  าแนะน าในการศึกษาบทเรียน 
 2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 4. กรอบ ซ่ึงแต่ละกรอบประกอบไปดว้ย เน้ือหา ค าถาม ค าเฉลย 
 5. แบบทดสอบหลงัเรียน 
 ถวลัย ์มาศจรัส (2546 : 21 - 22) กล่าวถึงส่วนประกอบของบทเรียนโปรแกรมประเภทเล่มว่า 
ประกอบดว้ย 
 1. ค  าช้ีแจง/ค าแนะน าในการศึกษาบทเรียน 
 2. แนวคิด/วตัถุประสงค ์
 3. เน้ือหา 
 4. แบบฝึกหดั/ค าถาม เพื่อทบทวนความเขา้ใจ 
 5. แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
 6. เฉลยแบบทดสอบ 
 สรุปไดว้า่  บทเรียนโปรแกรมควรมีส่วนประกอบดงัต่อไปน้ี  (1) ค  าน า (2) ค  าแนะน า             (3) ค  า
ช้ีแจง (4) จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือวตัถุประสงค ์(5) กรอบเน้ือหา ซ่ึงในแต่ละกรอบประกอบดว้ย เน้ือหา 
ค าถาม เฉลย และ (6) แบบทดสอบหลงัเรียน 
             ขั้นตอนในการสร้างบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง 
 วเิชียร ชิวพิมาย (2526 : 14 - 15) และบุญเก้ือ ควรหาเวช (2545 : 50 - 54) ไดเ้สนอขั้นตอนในการ
สร้างบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงไว ้6 ขั้นตอน คือ 
 1. เลือกเน้ือหา ผูเ้ขียนบทเรียนโปรแกรมจะตอ้งศึกษาหลกัสูตรของระดบัชั้นท่ีน ามาเขียนอยา่ง
ละเอียด ในขั้นน้ีตอ้งค านึงถึงเน้ือหาท่ีจะน ามาเป็นพื้นฐานใหก้บัผูเ้รียน 
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 2. ตั้งวตัถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายเป็นตวัก าหนดแนวทางในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน หรือก าหนดแนวทางในการสอนของครูอีกดว้ย 
 3. เขียนค าช้ีแจงและวิธีการเรียนกบับทเรียนโปรแกรม ในค าช้ีแจงบอกว่ามีก่ีหน้า กรอบท่ีจะตอ้ง
เรียนและเปิดไปทีละหนา้ พร้อมทั้งบอกผูเ้รียนวา่ตอ้งท ากิจกรรมอะไรบา้ง ถา้มีปัญหาท าอยา่งไร 
 4. น าเน้ือหามาเขียนเป็นบทเรียน ขั้นตอนการเขียนบทเรียนโปรแกรมมีวธีิการ ดงัน้ี 
     4.1 เม่ือเลือกเน้ือหา ศึกษาหลกัสูตรแลว้น าเน้ือหามาแยกเป็นหน่วยยอ่ยๆ ในแต่ละหน่วยจะตอ้ง
เป็นพื้นฐานน าไปสู่การเรียนรู้ในหน่วยถดัไป 
     4.2 เขียนกรอบของบทเรียนโปรแกรม ใชภ้าษาท่ีง่ายแก่การเขา้ใจของผูเ้รียน เน้ือหาถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัพื้นฐานวยัของผูเ้รียน แต่ละกรอบตอ้งใหผู้เ้รียนมีกิจกรรมร่วมและมีการประเมินกิจกรรม โดย
ใหผู้เ้รียนรู้ผลการเรียนดว้ยตนเอง 
 5. แกไ้ขบทเรียนโปรแกรม การแกไ้ขบทเรียนควรแกไ้ขในส่ิงต่อไปน้ี 
  5.1 แกไ้ขถูกตอ้งท าตามหลกัวชิาการ แกไ้ขความถูกตอ้งของเน้ือหา เป็นส่วนส าคญัท่ีสุด
ของบทเรียนหรือไม่ มีกรอบตั้งตน้ กรอบฝึกหดั กรอบรองสุดทา้ย และกรอบสุดทา้ยหรือไม่ และส่ือการ
สอนน้ีเหมาะสมกบัเน้ือหาหรือไม่ เน้ือหาภายในกรอบสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
  5.2 แกไ้ขความเรียง เป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่องตามหลกัไวยากรณ์ ภาษา                   การ
สะกดหรือไม ่
 6. ขั้นตอนการทดสอบบทเรียนโปรแกรม 
  6.1 การทดสอบแบบหน่ึงต่อหน่ึง 
  6.2 การทดสอบกลุ่มเล็ก 
  6.3 การทดสอบภาคสนาม 
 บุญชม ศรีสะอาด (2538:79-82) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างบทเรียนโปรแกรม ดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียม 
  1.1 ศึกษาหลกัสูตร 
  1.2 ก าหนดจุดประสงค ์
  1.3 วเิคราะห์ภารกิจ 
  1.4 สร้างแบบทดสอบ 
 2. ด าเนินการเขียน แบ่งขั้น 2 ขั้น ดงัน้ี 
  2.1 การเขียนบทเรียน 
  2.2 ทบทวนและแกไ้ข 
  2.3 แกไ้ขดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหา 
  2.4 แกไ้ขดา้นการเขียนภาษา 
  2.5 แกไ้ขดา้นเทคนิคการเขียน 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 
 
 
 3.ทดลองและการปรับปรุงแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
  3.1 ทดลองเป็นรายบุคคล 
  3.2 ทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มเล็ก ประมาณ 5-10 คน 
  3.3 ทดลองใชก้บัในหอ้งเรียน 
 4. ขั้นพิมพบ์ทเรียน 
     น าบทเรียนท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานจากการทดสอบมาพิมพเ์ป็นบทเรียนส าหรับใชต่้อไป 
 สุวิทย ์ค  ามูล และอรทยั ค ามูล (2546 : 40) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสร้างและใชบ้ทเรียนโปรแกรม 
ดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1วเิคราะห์หลกัสูตร 
  1.2 ก าหนดเน้ือหาและระดบัชั้นเรียน 
  1.3 ก าหนดวตัถุประสงค ์
  1.4 วางขอบเขตของงาน 
  1.5 วเิคราะห์เน้ือหา 
  1.6 สร้างแบบทดสอบ 
  1.7 เขียนบทเรียน 
  1.8 น าออกทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ข 
 2. ขั้นการเรียนรู้ 

 2.1 ทดสอบก่อนเรียน 
 2.2 แนะน าการใชบ้ทเรียน 
 2.3 ท  ากิจกรรมตามบทเรียน 
3. ขั้นสรุป 
 3.1 ทดสอบหลงัเรียน 
 3.2 สรุปสาระส าคญั 
 3.3 ตรวจสอบและประเมินผล 

 สรุปรูปแบบการสร้างบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง 3 ขั้นตอน (1) ขั้นเตรียมการ ไดแ้ก่ ศึกษา
หลกัสูตร เอกสาร เน้ือหา จุดประสงค์ แบบทดสอบ (2) ขั้นด าเนินการหรือขั้นการเรียนรู้ ได้แก่ การเขียน
บทเรียน ทดลองใช ้และปรับปรุงแกไ้ข (3) ขั้นสรุป ไดแ้ก่ ทดสอบหลงัเรียน ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
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       2.7 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม 
 โสภณ นุ่มทอง(2540 : 82 - 86) ไดก้ล่าววา่ เม่ือผลิตส่ือข้ึนมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนไม่วา่จะ
เป็นชุดการสอน บทเรียนโปรแกรม หนงัสือแบบหน่วยหรือชุดฝึกก็ตาม ควรจะได้ประเมินประสิทธิภาพ
ของส่ือวา่เหมาะสมท่ีจะน าไปใชต่้อไปหรือไม่ หรือส่ือน้ีจะส่งเสริมหรือสนบัสนุน ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ การหาประสิทธิภาพส่ือมีขั้นตอนโดยทัว่ไป ดงัน้ี 
 1. ขั้นทดลองใชก้บันกัเรียนคนเดียว พยายามคดัเลือกนกัเรียนทีมีความรู้ความสามารถและมีผลการ
เรียนในรายวชิานั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง น ามาทดสอบใชก่้อนเพื่อหาขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการใชถ้อ้ยค า การ
ใช้ภาษา ความชัดเจนของการน าเสนอเน้ือหา และการส่ือความหมายต่างๆ เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงใน
เบ้ืองตน้ ก่อนท่ีจะน าไปทดลองใชใ้นขั้นท่ี 2 
 2. เม่ือแก้ไขขอ้บกพร่องท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 แล้วควรน าไปทดลองอีกคร้ังหน่ึงกบันักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการเรียนระดบัปานกลาง จ านวน 3-5 คน โดยใหน้กัเรียนไดท้ดลองเรียนจริงๆ กิจกรรมการ
เรียนการสอนเหมือนจริงทุกอยา่ง เพียงแต่กลุ่มเล็กกวา่หอ้งเรียนจริงเท่านั้น 
 3. เป็นขั้นท่ีใชส่ื้อในห้องเรียนจริงๆตามปกติ ซ่ึงเป็นการประเมินประสิทธิภาพของส่ือวา่เช่ือถือได้
หรือไม่ ซ่ึงอาจด าเนินการได ้2 วธีิ คือ 
     3.1 โดยการทดสอบความแตกต่างของคะแนนจาก Pre-test และ Post-test  
     3.2 การใช้เกณฑ์ 80/80 หรือ 90/90 เป็นเกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินใน
กระบวนการเรียนการสอนกบัคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบสุดทา้ยหลงัจากเรียนจบ หรือจบเร่ืองแลว้ การตั้ง
เกณฑ์ 80/80 หรือ 90/90 นั้นอยูท่ี่ดุลยพินิจวา่ นกัเรียนของเรามีความสามารถในการเรียนระดบัใด และควร
ตั้งเกณฑ์เท่าไร ถา้นกัเรียนเรียนดีมากจะตั้งเกณฑ์สูง 90/90 ก็ได ้แต่ถา้นกัเรียนค่อนขา้งดี อาจตั้งเกณฑ์ไว ้
80/80 เป็นตน้ 
 สมหญิง เจริญจิตรกรรม (2525 : 50)ไดก้ล่าวถึง การหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมวา่มี
วตัถุประสงคคื์อ ตอ้งการให้นกัเรียนตอบค าถามในบทเรียนไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด              ตามวธีิการท่ีครู
ก าหนดโดยก าหนดเป็นเกณฑม์าตรฐานของบทเรียน อาจก าหนดเป็น 80/80 หรือ 90/90 ก็ได ้
 ธีระชยั ปูรณโชติ (2539 : 36) กล่าวถึงเกณฑม์าตรฐานของบทเรียนโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยทัว่ไปถือเกณฑ ์90/90 ตวัแรก   แต่ตวัท่ีสองไม่ถึง 90 ผูว้จิยับางคนจึงถือวา่         ถา้นกัเรียนถึงเกณฑ ์
80/80 หรือ 85/85 ก็นบัวา่มีประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าพอใจแลว้ 
 
 สรุปไดว้า่ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม เพื่อประเมินประสิทธิภาพของส่ือวา่เหมาะท่ี
จะน าไปใชต่้อไปหรือไม่ มีเกณฑ์ 80/80 หรือ 90/90 นั้นอยูท่ี่ดุลยพินิจวา่ นกัเรียนของเรามีความสามารถใน
การเรียนระดบัใด และควรตั้งเกณฑ์เท่าไร และในการรายงานคร้ังน้ีผูศึ้กษาตั้งเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนโปรแกรมไว ้80/80 
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      2.8 บทบาทของครูในการใช้บทเรียนโปรแกรม 
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545 : 55-56) ไดก้ล่าวถึงบทบาทครูในการใชบ้ทเรียนโปรแกรม              ใน
การสอน คร้ังน้ี 
 1. คอยใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียน ช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บ และคอยหาขอ้มูลเพิ่มเติมให ้
 2. ช่วยแกปั้ญหาในการเรียนรายบุคคล 
 3. ใหก้ารตอบสนองต่อปัญหาในดา้นอารมณ์ 
 4. ประเมินผลการแสดงออกของผูเ้รียน 
 กิดานนัท ์มลิทอง (2536 : 175) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูผูส้อนในการใชบ้ทเรียนโปรแกรม ดงัน้ี 
 1. เป็นผูว้างแผนการเรียนโดยก าหนดวตัถุประสงค ์วธีิการเรียน แบบฝึกหดั แบบทดสอบต่างๆ 
 2. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
 3. มีการประเมินผูเ้รียนทุกคร้ังท่ีเรียนจบบทเรียนแต่ละบทเพื่อใหผู้เ้รียนทราบความกา้วหนา้ของตน 
 4. จะตอ้งให้เวลา และความสนใจผูเ้รียนทุกคร้ังท่ีเรียนจบบทเรียน และตอ้งเรียนรู้ถึง   ความถนดั 
ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนดว้ย 
 สรุปบทบาทของครูในการใชบ้ทเรียนโปรแกรมไดด้งัน้ี บทบาทของครูจะเป็นผูว้างแผนการเรียน 
เป็นผูแ้นะน า ควบคุม ให้ค  าปรึกษา อธิบายให้ความรู้แก่ผูเ้รียน และให้ก าลงัใจ ประเมินความสามารถของ
ผูเ้รียนโดยใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนในทนัที 
 

      2.9 ประโยชน์ของบทเรียนโปรแกรม 
 สันทัด ภิบาลสุข และพิมพ์ใจ ภิบาลสุข (2524:191-192) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียน
โปรแกรมท่ีมีต่อการเรียนการสอน ดงัน้ี 
 1. ประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
  1.1 ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถของตน 
  1.2 ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในการเรียนของตนมากข้ึนเพราะทราบความกา้วหนา้ของตน 
  1.3 ผูเ้รียนท่ีขาดเรียนมีโอกาสช่วยตนเองใหต้ามผูอ่ื้นทนั 
  1.4 ผูเ้รียนอาจใชบ้ทเรียนโปรแกรมทบทวนความรู้ หรือใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยสรุปแทนครู 
 
 2. ประโยชน์ต่อครูผูส้อน 
  2.1ใชเ้ป็นส่ือการสอนส าหรับการสอนวธีิอ่ืนๆได ้
  2.2 ช่วยแบ่งเบาภาระครูในการสอนหรือวชิาพื้นฐานท าใหค้รูไดมี้เวลาสร้างสรรคผ์ลงาน 
 3. ประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร 
  3.1 ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู 
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  3.2 ช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนเล็กๆในชนบท ท่ีมีจ  านวนผูเ้รียนน้อยจนไม่สามารถจัดหา
ครูผูส้อนได ้หรือสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ในกรณีท่ีผูเ้รียนเลือกเรียนบางวชิานอ้ยเกินไป 
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2536:194-195) และบุญเก้ือ ควรหาเวช (2545:56-57) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์
ของบทเรียนโปรแกรมในท านองเดียวกนั ดงัน้ี 
 1. ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถของตนและความสนใจ 
 2. ช่วยใหค้รูท างานนอ้ยลง ท าใหค้รูมีโอกาสผลิตส่ือ และดูแลนกัเรียนมากข้ึน 
 3. ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
 4. สนองความสามารถและแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 5. เป็นการแกปั้ญหาและวกิฤติการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบนั 
 6. แกปั้ญหาการขาดแคลนครู หรือครูไม่ครบชั้นเรียน 
 7. เป็นการเพาะนิสัยความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตยใ์หเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 
 8. ผูเ้รียนท่ีขาดเรียนก็มีโอกาสช่วยตนเองใหต้ามผูอ่ื้นทนั 
 สรุป บทเรียนโปรแกรมมีประโยชน์ดงัน้ี ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยตนเองตาม            ความสามารถ
ของตน และความสนใจ สนองความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างนิสัยความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสัตยใ์ห้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน ผูเ้รียนท่ีขาดเรียนก็มีโอกาสเรียนรู้ดว้ยตนเอง และตามผูอ่ื้นไดท้นั ช่วย
ใหค้รูท างานนอ้ยลง ท าใหค้รูมีโอกาสผลิตส่ือและมีเวลาเตรียมบทเรียนอ่ืนๆ  รวมทั้งดูแลผูเ้รียนไดม้ากข้ึน 

    2.10 ข้อจ ากดัของบทเรียนโปรแกรม 
 สันทดั ภิบาลสุข และพิมพใ์จ ภิบาลสุข (2524 : 191-192) ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2536 : 196) และบุญ
ชม ศรีสะอาด (2545 : 83) ไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัของบทเรียนโปรแกรมในท านองเดียวกนั   สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ไม่อาจใช้แทนครูไดอ้ยา่งส้ินเชิง เพราะผูเ้รียนยงัตอ้งการค าตอบหรือค าแนะน าจากครู บทเรียน
โปรแกรมจึงเป็นเพียงเคร่ืองช่วยสอน 
 2. ไม่อาจใชก้บัเน้ือหาบางวชิาได ้เช่น การเขียนเรียงความท่ีตอ้งการการตอบสนองในแง่ความคิด 
 3. ผูเ้รียน เรียนรู้ไดเ้ร็วแต่ลืมง่าย 
 4. ผูเ้รียนขาดทกัษะในการเขียนหนงัสือ เพราะผูเ้รียนจะเขียนเฉพาะค าสั้ นๆเท่านั้น และการใช้
บทเรียนโปรแกรมอยา่งเดียวโดยตลอด จะท าให้ผูเ้รียนขาดการติดต่อซ่ึงกนั และกนั                  ไม่ส่งเสริม
การเรียนรู้จากกนัและกนั 
 5. การใชบ้ทเรียนโปรแกรมในชั้นเรียน ผูท่ี้เรียนเรียนไดเ้ร็วและจะเสร็จก่อนและมีเวลาเหลืออีก ถา้
ไม่มีกิจกรรมใหท้ าก็อาจมีพฤติกรรมท่ีรบกวนคนอ่ืน จะตอ้งวางแผนและก าหนดงานพิเศษให้ ส่วนผูท่ี้เรียน
ชา้บางคนอาจท าไม่เสร็จ ตอ้งใหท้  านอกเวลาหรือใหไ้ปท าต่อท่ีบา้น 
 6. ความซ่ือสัตยเ์ป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้บรรลุผลท่ีปรารถนา ถ้านักเรียนไม่ปฏิบติัตามวิธีการ
เรียนท่ีถูกตอ้ง กล่าวคือ ไม่ไดใ้ชค้วามคิดในการตอบแต่ใชว้ธีิดูเฉลยค าตอบแลว้น ามาตอบ นอกจากจะท าให้
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เรียนไม่ไดผ้ลแลว้ ยงัปลูกฝังการโกงอีกดว้ย จึงควรช้ีแจงให้เขา้ใจถูกตอ้งวา่วิธีดงักล่าวนั้น ไม่มีประโยชน์
ใดๆส าหรับนกัเรียน 
 อ านวย เดชชยัศรี (2542 : 36) และบุญเก้ือ ควรหาเวช (2545 : 57) ไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัของบทเรียน
โปรแกรม ดงัน้ี 
 1. เหมาะส าหรับเน้ือหาท่ีเป็นความจริงหรือความรู้พื้นฐานมากกว่าเน้ือหาท่ีตอ้งการแสดงความ
คิดเห็น 
 2. มีส่วนท าใหผู้เ้รียนขาดทกัษะในการเขียนหนงัสือ 
 3. ผูเ้รียนขาดการส่ือสารติดต่อซ่ึงกนัและกนั 
 4. ภาษาท่ีใชอ้าจเป็นปัญหาส าหรับในบางทอ้งถ่ิน 
 5. มีส่วนท าใหเ้ด็กท่ีเรียนเก่งเกิดความเบ่ือหน่าย โดยเฉพาะบทเรียนโปรแกรมเชิงเส้น 
 6. บทเรียนโปรแกรมแบบสาขาเขียนไดดี้ค่อนขา้งยาก 
 
 สรุปไดว้า่ ขอ้จ ากดัของบทเรียนโปรแกรมมีดงัน้ี เหมาะส าหรับเน้ือหาท่ีเป็นความจริงหรือความรู้
พื้นฐาน ผูเ้รียนเรียนไดเ้ร็วแต่ลืมง่าย ขาดทกัษะในการเขียนหนังสือ ขาดการส่ือสารติดต่อซ่ึงกนัและกนั 
ผูเ้รียนท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกจะเป็นอุปสรรคต่อวธีิสอนแบบบทเรียนโปรแกรมและไม่อาจใชแ้ทนครูไดอ้ยา่ง
ส้ินเชิง เพราะผูเ้รียนยงัตอ้งการค าตอบ หรือค าแนะน าจากครู 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีจิติวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบั                             บทเรียน
โป ร แก รมม าป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น ก รอบแน ว คิ ด ใ นก า รส ร้ า ง  ม าพัฒน าบท เ รี ย น โป รแ ก รม                                         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา              ปีท่ี 
4โรงเรียนวดัอมัพวนั 
 

    2.11 ทฤษฎจีิตวทิยาเกีย่วข้องกบับทเรียนโปรแกรม 
 ธีระชยั ปูรณโชติ (2539 : 9-11)  และบุญเก้ือ  ควรหาเวช (2545 : 41-42)  ไดก้ล่าวไปในท านอง
เดียวกนัวา่ การสร้างบทเรียนโปรแกรมตอ้งอาศยัพื้นฐานทางจิตวทิยาการเรียนรู้มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
ของธอร์นไดค ์(Thorndike) และทฤษฎีของสกินเนอร์ (Skinner)  
 1. ทฤษฎีของธอร์นไดค ์(Thorndike)  
  1.1 กฎแห่งผล (Law of Effect) คือการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองทั้งสองส่ิง
น้ีจะเช่ือมโยงกนัได ้ถา้สามารถสร้างสภาพอนัพึงพอใจให้แก่ผูเ้รียนได ้ซ่ึงอาจจะไดจ้าก   การเสริมแรง เช่น 
การรู้วา่ตนเองตอบค าถามไดถู้กตอ้ง หรือการใหร้างวลั เป็นตน้ 
  1.2 กฎของการฝึกหดั (Law of Exercise) การท่ีผูเ้รียนไดก้ระท าซ ้ า หรือท าบ่อยคร้ังจะเป็น
การช่วยเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมัน่คง ฉะนั้นการเรียนรู้จะเกิดข้ึนมากหรือน้อยจะข้ึนอยู่กบัการให้
ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกหดัในเร่ืองท่ีเรียนนั้นตามความเหมาะสมดว้ย 
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  1.3 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เม่ือร่างกายพร้อมท่ีกระท าแลว้ถา้มีโอกาสท่ีจะ
กระท ายอ่มเป็นท่ีพึงพอใจ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ร่างกายไม่พร้อมท่ีจะกระท าแต่ถูกบงัคบัให้ตอ้งกระท าก็จะ
เกิดความไม่พึงพอใจเช่นกนั 
 การสร้างบทเรียนโปรแกรมจึงสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวทิยา ของธอร์นไดค ์(Thorndike)  
อีกหลายกฎ คือกฎแห่งผล (Law of Effect) ซ่ึงกล่าวว่า รางวลัและความสมหวงัจะช่วยเสริมการแสดง
พฤติกรรม แต่การท าโทษและความผดิหวงัจะลดพฤติกรรมลง กฎแห่งความถ่ี คือ              การตอบสนองต่อ
บทเรียนท่ีถูกบ่อยๆ ความถ่ีจะสูง จะเป็นรางวลัท่ีนกัเรียนไดรั้บ กฎแห่งความใหม่เน่ืองจากค าตอบท่ีถูกตอ้ง
ทั้งจะเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนจะกระท าเป็นส่ิงสุดทา้ย จึงช่วยในการจดจ าไดง่้าย 
 2. ทฤษฎีของสกินเนอร์ (Skinner) หลกัการส าคญัท่ีน ามาใช้เป็นหลกัของบทเรียนโปรแกรมคือ 
หลกัการเสริมแรง ผูเ้รียนจะเกิดก าลงัใจตอ้งการเรียนต่อเม่ือไดรั้บการเสริมแรงในขั้นตอนท่ีเหมาะสม การ
เสริมแรงของบทเรียนโปรแกรมนั้นใช้การเฉลยค าตอบให้ทราบทนัที และพยายามหาวิธีการ เพื่อไม่ให้เกิด
การตอบสนองท่ีผิดพลาด โดยการจดัเสนอความรู้ให้ต่อเน่ืองทีละขั้นอย่างละเอียด ทฤษฎีของสกินเนอร์ 
(Skinner) ยดึหลกั ดงัน้ี 
 2.1 เง่ือนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) 
 2.2 การใหก้ารเสริมแรง (Reinforcement) 
       2.2.1 การใหก้ารเสริมแรงทุกคร้ัง 
       2.2.2 การใหก้ารเสริมแรงเป็นคร้ังคราว 

หลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทฤษฎีการเรียนรู้กล่าววา่แต่ละคนมีความแตกต่างกนั ดงันั้นการ
น าหลกัจิตวทิยามาช่วยในการสร้างโปรแกรมตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. การใหผู้เ้รียนรู้ผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
2. การใหร้างวลั หมายถึงการสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
3. การท าโทษ ในการสร้างบทเรียนโปรแกรม ใช้วิธีน้ีน้อยมากเพราะใช้ไม่ได้ผลเท่ากบั การให้

รางวลั 
หลกัการสกินเนอร์ (Skinner) ในการสร้างบทเรียนโปรแกรมและเคร่ืองช่วยสอน 
1. วางเง่ือนไขการกระท าใหผู้เ้รียนตอบสนอง 
2. ค าตอบตอ้งใหต้รงกบัค าถาม ไม่ใหต้อบตามยถากรรม 
3. ถา้ตอบถูกตอ้งจะไดรั้บการเสริมแรง ให้รู้ผลวา่ตอบถูกหรือตอบผิดจะมีล าดบัจากง่ายไปหายาก 

เกิดการเรียนรู้บทเรียนท่ียากข้ึนตามล าดบั 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนโปรแกรม สรุปไดว้า่ใน       การสร้าง

บทเรียนโปรแกรมจะต้องอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของธอร์นไดค ์
(Thorondike) และทฤษฎีของสกินเนอร์ (Skinner) ผูเ้รียนจะเกิดก าลังใจต้องการเรียนต่อเม่ือได้รับการ
เสริมแรงในขั้นตอนท่ีเหมาะสม ในการสร้างส่ือประเภทบทเรียนโปรแกรมจะยึดหลกัจิตวิทยาของทฤษฎี
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ของธอร์นไดค์ (Thorondike) และทฤษฎีของสกินเนอร์ (Skinner) ในการช่วยเสริมให้ผูเ้รียนได้แสดง
พฤติกรรม เม่ือได้รับการเสริมแรงท าให้ง่ายต่อการจดจ าเน้ือหาในบทเรียน ผูเ้รียนสามารถเรียนไปตาม
ความสามารถของตนเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอน              มีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่ิงท่ีขาดไม่ได้
คือการน าส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจเขา้มาใชป้ระกอบการสร้างบทเรียนโปรแกรม ส่ือประเภทหน่ึงท่ีครูสอนสามารถ
จดัสร้างข้ึน เพื่อแสดงแทนของจริงไดคื้อ ส่ือการสอนประเภทการ์ตูน 

 
 

3. การ์ตูน 
      3.1 ความหมายของการ์ตูน 
            นักวิ จัย เ ห็นความส า คัญของการใช้ก า ร์ตูนในการ เ รี ยนการสอน  และกา ร์ตู น                                          
มีบทบาทในชีวติประจ าวนั จึงมีผูส้นใจศึกษาและใหค้วามหมายของการ์ตูน ไวด้งัน้ี 
          พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ส านกัราชบณัฑิตยสถาน 2542 : 116) ให้
ความหมายของค าวา่ การ์ตูน หมายถึง ภาพลอ้ ภาพตลก บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล                บางทีเขียนเป็น
ภาพแสดงเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนตั้งใจ ล้อเลียน จะให้ดูรู้สึกขบขนั หนังสือเล่าเร่ืองด้วยภาพเขียนซ่ึงแบ่ง
หนา้กระดาษเป็นช่วงๆ มีค าบรรยายสั้นๆอ่านง่าย เน้ือเร่ืองมกัเป็นนิทานหรือ             นวนิยาย 
          เกษม จงสูงเนิน (2533 : 223) ให้ความหมายว่า การ์ตูน คือภาพวาดแทนสัญลกัษณ์ท่ีแสดง
ออกมาซ่ึงความตลกขบขนั หรือลอ้เลียนสังคม ทั้งน้ีอาจเกินไปเลยไปจากความเป็นจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์
หรือแสดงแนวคิดต่างๆ 
          จินตนา ใบกาซูยี (2534 : 223) ให้ความหมายของการ์ตูนไวว้า่ การ์ตูนคือภาพวาดง่ายๆซ่ึงมกั
ไม่เหมือนภาพวาดธรรมดาทัว่ไป อาจมีรูปร่างตามลกัษณะตามธรรมชาติ ตามรูปทรงเรขาคณิต หรือรูปทรง
อิสระ อยา่งไรก็ตามแต่มกัมีรูปร่างเกินเลย หรือลดรายละเอียดของภาพท่ีไม่จ  าเป็นออกเสีย เพื่อจุดมุ่งหมาย
ของการบรรยาย หรือการแสดงออก หรือมุ่งหวงัไวใ้หเ้กิดความตลก ขบขนัลอ้เลียน เสียดสีทางการเมืองและ
สังคม หรืออาจใชใ้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ หรือ             ใชป้ระกอบในการเล่าเร่ืองท่ีบนัเทิงคดีและ
สารคดี 
         กิตติคุณ รุ่งเรือง (2544 : 39) กล่าวถึงการ์ตูนภาพวาดหรือลายเส้นท่ีแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลหรือสถานการณ์ท่ีมีลกัษณะผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง แต่ยงัยึดหลกัเกณฑ์ของความเป็นจริงอยู่บา้ง
เพื่อส่ือความหมายและมุ่งใหเ้กิดอารมณ์สนุกสนาน 
        สันตธ์วชั ศรีค าแท ้(2545 : 56) กล่าววา่รากศพัทข์องการ์ตูนมาจาก Cartone ซ่ึงเป็นค าในภาษาอิ
ตาเลียน หมายถึง กระดาษขนาดใหญ่และการ์ตูนในค าไทย มาจากศพัทภ์าษาองักฤษ Cartoon ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นภาพเขียนลอ้บุคคล หรือเหตุการณ์บางอย่างและอาจเป็นลายเส้นท่ีแสดงการส่ือสารมุ่งเน้นความรู้สึก
ขบขนัมากกวา่อยา่งอ่ืน ส่วนมากจะเป็นเร่ืองของบุคคล การกระท าเหตุการณ์ต่างๆท่ีเป็นท่ีสนใจปัจจุบนั 
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         ส าราญ ผลดี (2547 : 6-7) กล่าววา่ การ์ตูนคือศิลปะการวาดภาพดว้ยความเรียบง่ายท่ีผสมผสาน
กบัจินตนาการของผูว้าดใหอ้อกมาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เพื่อส่ือความหมายหรือถ่ายทอดประสบการณ์ 
เร่ืองราว เหตุการณ์ท่ีพบเห็นดว้ยวิธีอย่างใดอย่างหน่ึง โดยอาศยัรูปทรงธรรมชาติท่ีพบเห็นแล้วดดัแปลง 
แกไ้ขตดัทอนรายละเอียดท่ีไม่ตอ้งการออก จนมีรูปแบบสามารถส่ือสารความเขา้ใจระหวา่งกนัได ้ดงันั้นจึง
อาจสรุปความหมายของการ์ตูนไวว้า่ การ์ตูน(Cartoon) หมายถึง ภาพวาดหรือลายเส้นท่ีเขียนข้ึนมาง่ายๆท่ีไม่
เหมือนของจริง แสดงเร่ืองราวท่ีสนุกสนานของบุคคล สัตว ์ส่ิงของ มีจุดมุ่งหมายในการแสดงออก เพื่อให้
เกิดการขบขนั หรือแสดงจินตนาการของตนโดยยึดหลกัเกณฑ์ของความเป็นจริง ซ่ึงเร้าความสนใจของผูดู้
ใหเ้กิดความรู้สึกต่างๆ  
 การ์ตูนนอกจากจะเป็นเร่ืองราวหรือกรอบสั้ นๆในหนังสือแล้ว ปัจจุบัน การ์ตูนนิยมสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึนส าหรับการ์ตูนท่ีน าเสนอเร่ืองราวในหนงัสือส าหรับการเรียนรู้ 
 

      3.2 ลกัษณะของการเขยีนการ์ตูน 
 การ์ตูนสามารถสร้างอารมณ์ผูอ่้านไดดี้ ผูเ้ขียนจะตอ้งมีลกัษณะในการวาดจินตนาการท่ีดี        มี
อารมณ์ ขบขนั ลกัษณะของการเขียนการ์ตูนของผูท่ี้มีทกัษะมกัมีเอกลกัษณ์ในการเขียนการ์ตูนในปัจจุบนัจึง
มีหลายลกัษณะ 
 สมพงษ ์ศิริเจริญ และคณะ (2506 : 52) ไดแ้บ่งการ์ตูนตามวิธีเสนอเร่ืองราวในหนงัสือไดท้ั้งหมด 2 
แบบ คือ 
 1. การ์ตูนเป็นตอน (Comic strip) คือการ์ตูนท่ีเสนออกมาในลกัษณะเป็นตอนๆตอนละ             2-5
กรอบ ลงในหนงัสือพิมพป์ระจ าวนัติดต่อกนั 
 2. หนงัสือการ์ตูน (Comic book) คือการ์ตูนท่ีมีความยาวพิมพเ์ป็นเล่ม มีเร่ืองราวคลา้ยละคร นว
นิยาย หรือนิทาน ฯลฯ 
 การ์ตูนท่ีสร้างข้ึนในรูปหนงัสือ  เอกสารหรือส่ิงพิมพเ์พื่อใชใ้นการเรียนรู้ของนกัเรียน ส่วนมากเป็น
รูปช้ีน า ประกอบเป็นส่ือการเรียนรู้ ส าหรับลกัษณะการ์ตูนท่ีผกูเป็นเร่ืองราวท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ย
ตาม มีอารมณ์ร่วมในบทบาทของการ์ตูน เช่ือมโยงสู่ชีวิตของตนเอง จึงจดัอยู่ในการ์ตูนท่ีมีคุณค่าในการ
เรียนรู้ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ 
 Larrick (1964 : 90-92) ไดใ้ห้คุณลกัษณะของการ์ตูน และสาเหตุท่ีท าให้เด็กอ่านหนงัสือการ์ตูน ไว้
ดงัน้ี 
 1. หนังสือการ์ตูนให้ความพึงพอใจ สนองความชอบความต้องการของเด็กในด้านการด าเนิน
พฤติกรรมและการผจญภยั 
 2. เหตุการณ์ในเร่ืองด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว แต่ละบทตอนสั้นกะทดัรัดสร้างความพึงพอใจให้แก่เด็ก
ไดเ้ร็ว 
 3. อ่านง่ายคนท่ีอ่านไม่คล่องก็สามารถเขา้ใจเน้ือหาไดโ้ดยการดูรูปภาพ 
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 4. หาอ่านไดโ้ดยทัว่ไป 
 5. การ์ตูนเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไปเป็นท่ียอมรับของคนทุกกลุ่มทุกวยัไม่สร้างให้เกิด     จุดดอ้ยท่ี
ท าใหอ้ยูน่อกสังคม 
 6. เด็กหลายคนไม่มีหนงัสืออ่านจึงหนัมาอ่านหนงัสือการ์ตูน  
 ลกัษณะของการ์ตูนในปัจจุบนั พฒันารูปแบบออกไปให้มากข้ึน บางคร้ังเป็นจิตนาการสู่อนาคต 
แปลกใหม่เร้าใจ และเสนอเร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงไดส้ร้างจินตนาการใหแ้ก่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็ว 
 

      3.3 การ์ตูนกบัการจัดการเรียนการสอน 
 การ์ตูนเขา้มามีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอนของเด็กมากข้ึนเพราะการ์ตูนเร้าความสนใจให้
อยากรู้อยากเห็น อยากเรียนและยงัช่วยให้เกิดความสนุกสนาน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เร็วข้ึน ลดความเบ่ือ
หน่ายในการเรียนได้ดี ดังนั้ นการ์ตูนท่ีน ามาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนควรมีลักษณะ
สร้างสรรค ์และสร้างความรู้สึกนึกคิดท่ีดี 
 วาสนา ชาวหา (2533 : 76) กล่าวถึง การน าการ์ตูนมาใชใ้นการเรียนการสอนสามารถท าไดห้ลาย
ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. ใชน้ าเขา้สู่บทเรียนเน่ืองจากการ์ตูนสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. ใช้ประกอบการบรรยายหรือประกอบการอธิบาย ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเร่ืองราวเป็นอย่างดี 
เพราะการ์ตูนท าใหบ้ทเรียนเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 3. ใช้เป็นกิจกรรมการเรียนของผูเ้รียน โดยการส่งเสริมให้ผูฝึ้กหัดวาดการ์ตูนอยา่งง่ายๆ เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์
 4. ใชส้รุปบทเรียน เพื่อใหเ้กิดความคิดรวบยอดไดแ้ละสามารถจดจ าไดน้าน 
 ศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์(2534 : 14-15) ไดก้ล่าววา่ การ์ตูนนอกจากจะให้ความรู้และความบนัเทิง
แลว้ ควรมีลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมการคน้ควา้และความคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝ่ังให้เด็กสนใจทดลอง คน้ควา้หา
เหตุผล ท่ีจะไดม้าซ่ึงความจริงมิใช่ฝากชีวติไวก้บัโชคชะตา 
 2. ควรหลีกเล่ียงเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์วญิญาณ โชคลาง อนัหาเหตุผลท่ีพิสูจน์ความ
จริงไม่ได ้เพื่อไม่ใหผู้อ่้านหลงเช่ือจนถือเป็นแนวทางในการตดัสินใจ 
 3. เน้ือหาการ์ตูนควรมีลกัษณะใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ตวัเอกของเร่ืองมีชีวิตท่ีตอ้งต่อสู้กบัอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อต่างน าความส าเร็จในตอนท้ายของเร่ือง ซ่ึงเน้ือหาลักษณะน้ีจะกระตุ้นให้ผูอ่้านมีความคิด
สร้างสรรคแ์ละก าลงัใจท่ีจะต่อสู้ และแกปั้ญหาชีวติของตนเองได ้
 4. มีเน้ือหาท่ีธ ารงไวซ่ึ้งคุณธรรมการน าเสนอเน้ือหา ลกัษณะน้ีไม่ควรใชว้ิธีสอนโดยตรง เพราะจะ
ท าให้น่าเบ่ือแต่ควรแทรกไวใ้นพฤติกรรมของตวัละครต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตวัเอกหรือตวัร้ายโดยเฉพาะถ้า
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แทรกอยูใ่นตวัผูเ้รียนใหเ้ห็นคุณภาพคุณธรรมไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงผลคุณธรรมความดีน้ีจะส่งเสริมให้มีชีวิตท่ี
ดีข้ึน ผูอ่้านจะรู้ถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
 5. ส่งเสริมใหค้นมีเมตตา กรุณา ปรานี รักธรรมชาติ เคารพสิทธิหนา้ท่ีของมนุษยแ์ต่ละคน 
 6. น าเสนอเร่ืองจริงมิใช่เร่ืองชวนฝัน 
 ศิริพงศ ์พยอมแยม้  (2537 : 184-185) และกิตติคุณ รุ่งเรือง  (2544 : 39) ไดก้ล่าวถึงการ์ตูนวา่ เป็น
ส่ืออิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนมาก ประมาณว่านกัเรียนชั้นประถมจ านวนมากมีความตอ้งการและหลงใน
การ์ตูน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนกัจิตวิทยาท่ีพบว่า เด็กๆจะชอบภาพลายเส้นลกัษณะสัญลกัษณ์
มากกว่าภาพท่ีเหมือนจริงท่ีซับซ้อน ดงันั้นเด็กจึงรับรู้ภาพการ์ตูนไดดี้ การท่ีน าการ์ตูนมาใช้ประโยชน์ต่อ
การจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อนตอ้งมีแนวทางท่ีจะปรับใช้ให้เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาจุดประสงค์ของ
บทเรียน ในลกัษณะต่อไปน้ี 
 1. ครูผูส้อนสามารถเขียนภาพการ์ตูนง่ายๆ เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีน่าสนใจให้แก่บทเรียน เขียน
ภาพประกอบการเล่าเร่ืองราวในอดีต 
 2. การใชก้าร์ตูนเพื่อใชส้อนเน้ือหาวิชาโดยตรงในการสอนประวติัศาสตร์ หรือประวติับุคคลส าคญั 
โดยผูส้อนอาจสร้างเป็นการ์ตูนเร่ือง ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและรับรู้ไดดี้กว่าอ่านหนงัสือเรียน
ธรรมดา 
 3. การใชก้าร์ตูนประกอบในวชิาคณิตศาสตร์ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และสามารถจดจ าเน้ือหา
ไดดี้กวา่การใชข้อ้ความบรรยาย 
 4. การใชก้าร์ตูนประกอบภาพโฆษณา เพื่อเป็นการชกัชวนให้ผูเ้รียนร่วมท ากิจกรรมต่างๆ หรือใน
การสร้างค่านิยมท่ีพึงปรารถนาในการจริยธรรม 
 สรุปไดว้่า การใช้การ์ตูนในการจดัการเรียนการสอน เป็นส่ิงส าคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพราะ
การ์ตูนเร้าความสนใจผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนสนุกสนานและอยากเรียน สามารถน าภาพการ์ตูนง่ายๆ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจและสามารถจดจ าเน้ือหาไดดี้กวา่การอธิบาย 
 

      3.4 ประโยชน์ของการ์ตูนต่อการเรียนการสอน 
 สังเขต นาคไพจิตร (2530 : 16) นิพนธ์ คุณารักษ ์(2543 : 16) และวิวรรธน์ จนัทร์เทพย ์(2540:414) 
กล่าวถึงประโยชน์ของการ์ตูนไปใชใ้นการเรียนการสอน ดงัน้ี 
 1. สามารถกระตุน้หรือเร้าความสนใจของผูเ้รียน 
 2. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีผอ่นคลายในชั้นเรียน 
 3. ประกอบการอธิบายความรู้ใหเ้ห็นความจริงเชิงรูปธรรม 
 4. สร้างความประทบัใจและก่อใหเ้กิดความจดจ าไดน้านยิง่ข้ึน 
 5. สร้างเสริมความสามารถในการอ่านภาพไดข้องผูเ้รียน 
 6. สร้างทศันคติ ค่านิยม และจิตส านึกท่ีดีแก่ผูเ้รียน 
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 7. สร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ และโลกทศัน์ท่ีกวา้งแก่ผูเ้รียน 
 8. การ์ตูนใชจ้ดักิจกรรมให้ผูเ้รียนท างานเป็นหมู่คณะได ้เช่น การเขียนการ์ตูนประกอบค าบรรยาย 
จดัการประกวดหรือแข่งขนัและน าไปจดัป้ายนิเทศได ้
 สันตธ์วชั ศรีค าแท ้ (2545 : 58-60) ไดก้ล่าว การ์ตูน คือการส่ือสารจากส่ิงพิมพ ์เพื่อความบนัเทิงใจ
ท่ีเขา้ถึงผูอ่้านระดบัต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กๆตั้งแต่วยัท่ีเพิ่งเร่ิมอ่านหนังสือได้จนถึงช่วงวยัรุ่น ยงัมี
ปรากฏว่ายงัอ่านหนงัสือการ์ตูนอยูเ่สมอ ทั้งนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จุดมุ่งหมายส าคญั
ของการใช้การ์ตูน เพื่อประกอบการเรียนการสอนก็เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน 
เพราะการ์ตูนมีพลังและอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของเด็กได้ ปัจจุบนัการ์ตูนเข้ามามีส่วนใน
กระบวนการเรียนการสอนมากพอสมควร มีอิทธิพลต่อบุคลิกและพฤติกรรมของเด็ก มีส่วนเติมเต็มความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการท่ีส่ืออย่างอ่ืนยากจะเข้าถึงอารมณ์ของเด็กได้ หากมีการใช้การ์ตูนเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน จะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้เด็กบรรลุจุดประสงค์ในมโนทศัน์เร่ืองต่างๆ ตามความ
ตอ้งการของครู 
 มนตรี เพชรอินทร์ (2546 : 50) ไดก้ล่าวว่าการ์ตูนนั้นใชไ้ดดี้ในเร่ือง การจูงใจ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์การแสดงออก การสร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลายใหรู้้สึกสนุกขบขนั สบายใจสมองแจ่มใส การ์ตูน
ในปัจจุบนัสามารถน ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการเรียนการสอนไดง่้าย มีขอ้พิจารณาในการเลือกหามาใช้ได ้
ดงัน้ี 
 1. มีการจดัองคป์ระกอบภาพท่ีดี ขนาดพอเหมาะ 
 2. ส่ือความหมายไดช้ดัเจน เขา้ใจตรงกนั 
 3. สีมีส่วนท าใหเ้กิดความสมจริงเป็นไปตามขอ้เทจ็จริงตามธรรมชาติ 
 4. มีความคมชดั ความตดักนัอยา่งเหมาะพอดี 
 การ์ตูนนั้นมีคุณค่ามากมายโดยเฉพาะทางดา้นการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ 
ใหค้วามรู้สึกแทนความเคล่ือนไหวจริง ไดอ้ารมณ์รัก ชอบ สนุกสนาน การ์ตูนช่วยในการเรียนการสอนไดดี้
ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
 
 
 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      4.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2538 : 29) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า หมายถึง 
คุณลกัษณะรวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนท าให้บุคคลเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ  ของสมรรถภาพสมองบุคคลเรียนและรู้อะไรบ้าง            และมี
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ความสามารถดา้นใดมากนอ้ยเท่าไร  เช่น  พฤติกรรมดา้นความจ า  ความเขา้ใจ การน าไปใช ้ การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์  และการประเมินค่ามากน้อยอยูใ่นระดบัใด  นัน่คือผลสัมฤทธ์ิ              เป็นการตรวจสอบ
พฤติกรรมของผูเ้รียนในดา้นพุทธิพิสัยนัน่เองซ่ึงพวงรัตน์ ทวรัีตน์                      (2538 : 29 – 30)  ไดก้ล่าวถึง
การวดั 2 องคป์ระกอบตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะของวชิาท่ีเรียน คือ 

      1.  การวดัด้านการปฏิบติั เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถทางการปฏิบติั      โดยให้
ผู ้ เ รี ย นไ ด้ล ง มื อป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ ห้ เ ป็ นผล ง านปร า กฏออกม า   ก า ร ว ัด แบบ น้ี ต้อ ง ใ ช้ ข้ อส อบ 
ในภาคปฏิบติั  (Performance test) ซ่ึงการประเมินผลจะพิจารณาท่ีวิธีปฏิบติั (Process) และผลงานท่ีปฏิบติั 
(Product) 

      2.  การวดัดา้นเน้ือหา  เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาวิชา (Content)  
รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่างๆ อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน               มีวิธีการสอบวดั
ได ้2 ลกัษณะ คือ 

2.1  การสอบแบบปากเปล่า (Oral Test) การสอบแบบน้ีมกัจะกระท าเป็นแบบรายบุคคลซ่ึง
เป็นการสอบท่ีตอ้งการดูผลเฉพาะอย่าง เช่น การสอบอ่านฟังเสียง  การสอบสัมภาษณ์ซ่ึงตอ้งการดูการใช้
ถอ้ยค าในการตอบค าถาม  รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพต่างๆ เช่น  การสอบปริญญานิพนธ์  
ซ่ึงตอ้งการวดัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีท า  ตลอดจนแง่มุมต่างๆ การสอบปากเปล่าสามารถวดัไดล้ะเอียด
ลึกซ้ึง และค าถามก็สามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมไดต้ามตอ้งการ 

2.2  การสอบแบบให้เขียนตอบ (Paper - Pencil Test or Written Test) เป็นการวดั         ท่ีให้
ผูส้อบเขียนเป็นตวัหนงัสือตอบ ซ่ึงมีรูปแบบการตอบ 2 แบบ คือ 

      -  แบบไม่จ  ากดัค าตอบ  (Free Response Type) ซ่ึงไดแ้ก่ การสอบท่ีขอ้สอบอตันยัหรือ
ความเรียง  (Essay  Test)  นัน่เอง 

      -  แบบจ ากดัค าตอบ  (Fixed Response Type) ซ่ึงเป็นการสอบท่ีก าหนดขอบเขตของ
ค าถามท่ีจะใหค้  าตอบหรือก าหนดค าตอบมาใหเ้ลือก ซ่ึงมีรูปแบบของค าถามค าตอบ  อยู ่ 4  รูปแบบ คือ การ
เลือกทางใดทางหน่ึง  แบบจบัคู่  แบบเติมค าและแบบเลือกตอบ 
      การวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นเน้ือหาโดยการสอบขอ้เขียนนั้นเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย                      ใน
โรงเรียนอนัเป็นการวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยหรือความรู้และความคิด  โดยประเมินผลจากการเรียนการ
สอนดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  พฤติกรรมดา้นความรู้และความคิดจะประกอบดว้ยพฤติกรรม  ดงัต่อไปน้ี 

         1. ความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในอันท่ีจะทรงไว ้หรือรักษาไวซ่ึ้ง
เร่ืองราวต่างๆ  ท่ีได้รับจากการเรียนการสอนและจากประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้ ง ส่ิงท่ีสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์นั้นๆ  และสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีจดจ าไวน้ั้นออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

         2. ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ  และสรุปความเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆ  ท่ีได้พบเห็นหรือเร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆ  ท่ีได้รับอย่างถูกตอ้งและสามารถ        ส่ือความเขา้ใจท่ี
ตนเองมีอยูน่ั้นไปสู่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ย 
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         3. การน าไปใช ้ หมายถึง  ความสามารถในการน าความรู้  ทฤษฎี  หลกัการกฎเกณฑ์  วิธีการ
ด าเนินการต่างๆ  ซ่ึงได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวนัหรือ
สถานการณ์ใหมท่ี่คลา้ยคลึงกนัไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

         4. การวเิคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวขอ้เท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ  
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ไดแ้ละสามารถบอกไดว้า่  ส่วนยอ่ยนั้นแต่ละส่วนส าคญัอยา่งไร ส่วนใดส าคญัท่ีสุด  แต่
ละส่วนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรและมีหลกัการใดร่วมกนั 

         5. การสังเคราะห์  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานส่วนยอ่ยเขา้ดว้ยกนั         ให้เป็น
ส่วนใหญ่ท าให้ได้ผลผลิตท่ีแปลกใหม่และดีกว่า เ ดิม   พฤติกรรมด้านน้ี  เน้นให้ เ กิดความคิด              
สร้างสรรคใ์หม่ๆ  นัน่เอง 

         6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการวินิจฉยั เร่ืองราวต่างๆ ไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์ 
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป กลุ่มพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยน้ี  พฤติกรรมยอ่ยดา้นความรู้ ความจ า  เป็นพฤติกรรม
ระดบัต ่าสุด ถือเป็นพฤติกรรมขั้นพื้นฐาน  ส่วนพฤติกรรมย่อย                   ดา้นความเขา้ใจ  การน าไปใช ้ 
การวเิคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า  เป็นพฤติกรรม                 ท่ีสูงข้ึนตามล าดบั  ในการเรียน
การสอนนั้นโดยทัว่ไปตอ้งการให้ผูเ้รียน  เกิดพฤติกรรมสูงกว่าความรู้ความจ า  (คือเป็นการพฒันาให้เกิด
ความคิดนัน่เอง) 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็นผลท่ีเกิดจากการเรียน             การ
สอนแลว้ท าให้นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่างๆ ไปในทางท่ีดีข้ึน                   และการ
วดัผลควรใหค้รอบคลุมดา้นความรู้ความเขา้ใจ  ความจ า  ความคิดและการน าไปใช้ 
 
 

      4.2 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ 
อารมณ์  เพชรช่ืน  (2547 : 40 - 41) กล่าวว่า การทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน              ของ

ผูเ้รียนสามารถกระท าได้ 2 ลักษณะคือ การทดสอบแบบอิงกลุ่มหรือการวดัผลแบบอิงกลุ่ม (Norm 
referenced measurement) กบัการทดสอบแบบอิงเกณฑ์ (Criterio referenced measurement) ซ่ึงการทดสอบ
ทั้ง  2  แบบน้ี มีคุณลกัษณะท่ีส าคญัต่อไปน้ี 

      1. การทดสอบแบบอิงกลุ่ม  หรือการวดัผลแบบอิงกลุ่ม เป็นการทดสอบหรือการสอบวดัผลท่ี
เ กิ ด จ า ก แ น ว ค ว า ม เ ช่ื อ ใ น เ ร่ื อ ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล ท่ี ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ของบุคคลใดๆ ในเ ร่ืองใดนั้ นไม่ เท่ ากัน  บางคนมีความสามารถเด่น บางคนมีความสามารถ 
ด้อย  และส่วนใหญ่เ ป็นหลักในการเปรียบเทียบโดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบุคคล 
เทียบกบัคนอ่ืนๆ  ในกลุ่มคะแนนจะมีความหมายก็ต่อเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัคะแนนของบุคคลอ่ืนท่ีสอบ
ด้วยข้อสอบฉบับเดียวกัน จุดมุ่งหมายของการสอบแบบน้ีก็เพื่อกระจายบุคคลทั้ งกลุ่ม           ไปตาม
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ความสามารถของแต่ละบุคคล นั่นก็คือคนท่ีมีความสามารถสูงจะได้คะแนนสูง                        คนท่ีมี
ความสามารถดอ้ยกวา่ก็จะไดค้ะแนนลดหลัน่ลงมาจนถึงคะแนนต ่าสุด 

      2. การทดสอบแบบอิงเกณฑ์ หรือการวดัผล แบบอิงเกณฑ์ ยึดความเช่ือในเร่ืองการเรียนรู้เพื่อรอบรู้  
กล่าวคือ ยึดหลกัการว่าในการสอนนั้นจะตอ้งมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนทั้งหมดหรือ                  เกือบทั้งหมด
ป ร ะ ส บ ผ ล ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร เ รี ย น จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ แ ต ก ต่ า ง กั น ก็ ต า ม แ ต่ ทุ ก ค น ค ว ร ไ ด้ รั บ  
การส่งเสริมพฒันาไปถึงขีดความสามารถสูงสุดของตนโดยอาจใช้เวลาแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ดงันั้น 
ก า ร ท ด ส อ บ แ บ บ อิ ง เ ก ณฑ์ จึ ง มี ก า ร ก า ห น ด ข้ึ น แ ล้ ว ผ ล ก า ร ส อ บ วัด ข อ ง แ ต่ ล ะ บุ ค ค ล 
เทียบกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไวไ้ม่มีการน าผลไปเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนๆ ในกลุ่มความส าคญั                  ของการ
ทดสอบแบบน้ีจึงอยูท่ี่การก าหนดเกณฑ์เป็นส าคญั  เกณฑ์  หมายถึง  กลุ่มของพฤติกรรม    ท่ีไดก้  าหนดไว้
ในแต่ละรายวชิาตามจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมหรือกลุ่มของพฤติกรรมก็ได ้จุดมุ่งหมายของการทดสอบแบบ
น้ีจึงเป็นการตรวจสอบดูวา่ใครเรียนไดถึ้งเกณฑ์และใครยงัเรียน ไม่ถึงเกณฑ์  ควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป  เช่น  อาจใหมี้การเรียนซ่อมเสริม 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี 2 ประเภท คือ  ประเภท           อิง
กลุ่มและอิงเกณฑ ์
 
 
 
      4.3 หลกัการเขยีนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สุมาลี  จนัทร์ชะลอ  (2542 : 38 - 39) กล่าวว่า เน่ืองจากการเขียนขอ้สอบไม่สามารถ             วดั
ความสามารถไดท้ั้งหมด  การเขียนขอ้สอบจึงควรถามในส่ิงท่ีส าคญัไดเ้ป็นตวัแทนหลกัการเขียนขอ้สอบไม่
วา่จะเป็นประเภทใดก็ตามควรค านึงถึงหลกัส าคญัๆ  ต่อไปน้ี 

      1. ถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาหรือจุดประสงคโ์ดยทัว่ไปครูมกัใชผ้ลจากการสอบวดัผลเป็นเกณฑ์
ส าคญัในการสรุปความรู้ความสามารถของนกัเรียน  การถามเพียงส่วนหน่ึงส่วนใด              อาจขาดความ
ตรงและไม่ยุติธรรมส าหรับผูส้อบบางคน  ซ่ึงอาจพลาดหรือบกพร่องในส่วนท่ีถูก                น ามาถามนั้น  
ดงันั้น  การสอบวดัผลจึงควรถามให้ครอบคลุมเน้ือหาโดยอาจใชค้  าถามหลายๆ                  ขอ้ เพื่อให้ครอบคลุม  
การถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาหรือจุดประสงคส์ าคญัเป็นส่ิงท่ีช่วยเพิ่มความตรงให้กบัแบบทดสอบ  เพราะจะ
ครอบคลุมและชดเชยส่วนท่ีผูส้อบพลาดพลั้งไดบ้างส่วน แต่จะมีบางส่วนน าความรู้มาสอบวดั  นอกจากน้ี
การถามครอบคลุมเน้ือหาจะท าใหก้ารเดายากข้ึน 

      2. ถามในส่ิงส าคญั  เน้ือหาท่ีกล่าวถึงแต่ละวิชาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั  และส่วนท่ี
เป็นรายละเอียดปลีกย่อยหรือแมแ้ต่หน่ึงบทความยงัประกอบด้วยสาระส าคญัและส่ิงท่ีอธิบายประกอบ
เช่นเดียวกนั  เน่ืองมาจากการทดสอบส่วนมากถูกจ ากดัดว้ยเวลาบ่งบอกถึงความสามารถของผูเ้รียน ดงันั้น 
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การสอบวดัผลจึงควรวดัจากจุดประสงคก์ารเรียนการสอน               ท่ีส าคญัไม่ควรถามรายละเอียดนอกจาก
จะมีจุดประสงคเ์พื่อวดัความรู้ในรายละเอียดนั้นๆ                ในบางตอน 

      3. ถามให้ลึก  ผูต้อบไม่สามารถตอบได้โดยง่าย  แต่ตอ้งพิจารณาก่อนอย่างรอบคอบ  จึงจะ
สามารถตอบได้อย่างถูกต้อง  การถามให้ลึกจึงเป็นการถามเพื่อวดัพฤติกรรมการเรียนรู้                 ใน
ระดบัสูงกว่าความจ า จึงควรถามตามต าราหรือถามตามท่ีครูสอนตรงๆ  หรือถามจากเร่ือง                 ท่ี
ก าหนดตรงๆ  แต่ปรับสถานการณ์  ปรับเง่ือนไข  ให้อธิบายใหม่หรือตอ้งเช่ือมโยงรายละเอียดของแต่ละ
ส่วนมาสัมพนัธ์กนัจึงจะสามารถให้ค  าตอบได ้ การเขียนขอ้สอบให้มีคุณสมบติัน้ีจึงตอ้งคิดพิจารณาอย่าง
รอบคอบเช่นเดียวกนั 

      4 .  ถ ามโดย ใช้ตัวอย่ า ง ซ่ึ ง เ ป็นแบบอย่ า ง ท่ี ดี  ค  าถ ามจากแบบทดสอบมัก เ ป็น ส่ิ ง 
ท่ีผูเ้รียนจ าไดดี้  ดงันั้น  การตั้งค  าถามควรใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี 

      5.  ถามให้ชัดเจนและจ าเพาะเจาะจง  การเขียนข้อสอบท่ีดีค าถามต้องมีความชัดเจน 
วา่ตอ้งการใหต้อบอะไร มีขอบข่ายแค่ไหนค าถามจึงตอ้งมีความจ าเพาะเจาะจงไม่คลุมเครือหลีกเล่ียงค าถาม
สองแง่สองมุม    
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การเขียนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควรถามให้ครอบคลุมเน้ือหา 
ถามในส่ิงท่ีส าคญั  ถามใหลึ้ก  ถามโดยใชต้วัอยา่ง และถามใหช้ดัเจน 
 
 

5. ความพงึพอใจต่อการเรียน 
      5.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ (2537 : 157-158) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่าผลของ        เจตคติ
ต่างๆ ของบุคคลท่ีมีต่อองค์ประกอบของงาน  และมีส่วนสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  ซ่ึงความพึงพอใจนั้น  ได้แก่การรู้ว่าความส าเร็จ  รู้สึกว่าได้รับ            การยกย่อง และรู้สึกว่ามี
โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกนิยมชมชอบ  หรือปฏิกิริยาท่ี
แสดงออกในทางความพอใจของผูท้  างานท่ีมีต่องาน  หรือกิจกรรม                    ท่ีเขาท าตามความคิดใน
ลกัษณะน้ี  ความพึงพอใจเป็นเจตคตินัน่เอง  แต่เป็นเจตคติของงานโดยเฉพาะ 

ศุภศิริ  โสมาเกตุ  (2544 : 49)  สรุปความหมายของความพึงพอใจว่า  ความพึงพอใจ หมายถึง  
ความรู้สึกนึกคิด  หรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน  หรือการปฏิบติักิจกรรม                   ในเชิงบวก  
ดงันั้น  ความพึงพอใจในการเรียนรู้จึงหมายถึง  ความรู้สึกพอใจ  ชอบใจ  ในการร่วมปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนการสอน  และตอ้งการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ  จนบรรลุผลส าเร็จ 

สาโรช  ไสยสมบติั (2547 : 15) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึง              ท่ีช่วย
ใหง้านประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นงานเก่ียวกบัการใหบ้ริการดงันั้น                    ผูใ้ห้บริการจึง
ตอ้งจดัใหบ้ริการ และปฏิบติังานด าเนินการใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจดว้ย 
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 กู๊ด  (Good. 1973 : 320)  ความพึงพอใจ หมายถึง  ระดบัความรู้สึกพอใจซ่ึงเป็นผล            จากความ
สนใจ  ทศันคติท่ีดีต่อบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ  การศึกษาความพึงพอใจจะตอ้งศึกษาถึงปัจจยั และองคป์ระกอบ
ท่ีเป็นสาเหตุแห่งความพึงพอใจเท่านั้น 
 จากความหมายของความพึงพอใจดงักล่าวพอสรุปไดว้า่  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด  
หรือเจตคติ  ความชอบหรือไม่ชอบท่ีมีต่อส่ิงเร้าในดา้นต่างๆ ของบุคคลนั้นความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนได้
เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงท่ีตนตอ้งการ หรือเป็นไปตามท่ีตนตอ้งการ 
 

       5.2 องค์ประกอบทีท่ าให้เกดิความพงึพอใจ                                                   
ส่ิงจูงใจ เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ  ส่ิงจูงใจ  หมายถึงองค์ประกอบต่างๆ                   ซ่ึง

อาจจะเป็นวตัถุหรือสภาวะใดๆ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองโนม้นา้วจิตใจท าให้ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานนั้นปฏิบติังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้งานนั้นประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้             หรือกล่าวอีกอย่าง
หน่ึง  คือเคร่ืองล่อใจนัน่เอง  ไดมี้ผูก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของความพึงพอใจ ดงัน้ี 

 
 
ณรงค ์ จนัทรชุม  (2531 : 15 : อา้งอิงมาจาก  Evants. 1971 : 31) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจ            ท่ีจะท า

ใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานโดยเนน้ถึงความส าคญัของเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์  อีเวนส์ ไดส้ร้าง
แบบในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการท างาน เรียกวา่ Path – goal Model  สรุปไดด้งัน้ี 

     1. แรงจูงใจในการท างานใดๆ  นั้นข้ึนอยู่กบัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์  และแนวทางในการ
ด าเนินงาน  จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้จึงจะก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ ในการท างานมากข้ึน 

     2. แมว้า่จะมีแรงจูงใจในการท างาน  แต่ถา้มีตวัถ่วง  เช่นขาดความรู้  ความสามารถ                ใน
การท างาน  ขาดอิสรภาพก็จะท าใหกิ้จกรรมนั้นเกิดขาดตอน  หรือถา้ไม่มีตวัถ่วง  ไม่มีแรงจูงใจกิจกรรมนั้น
ถึงส าเร็จก็อาจไม่ไดผ้ลดี  กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีมี                       ความสม ่าเสมอ 

     3. ความส าเร็จตามความประสงคท่ี์วางไวน้ั้นจะเกิดข้ึน ก็เพราะมีความสม ่าเสมอ                   ขั้น
การท างาน ประกอบกบัแนวทางในการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์องคป์ระกอบเหล่าน้ี              หากขาด
ส่ิงใด ส่ิงหน่ึงลงไป  ความส าเร็จของงานก็จะลดนอ้ยลง 

นอกจากน้ี ว ัลยา  บุตรดี  (2531 : 12) ได้กล่าวถึงส่ิงจูงใจท่ีใช้ เป็นเค ร่ืองกระตุ้น เพื่อให ้              
บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานดงัน้ี 

     1. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (Material Inducernent) ส่ิงเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เงินทอง ส่ิงของหรือสภาวะทาง
กายท่ีมีใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน และส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่วตัถุ (Personal Nonmaterial Opportunities) เกียรติภูมิ  การใช้
สิทธิพิเศษมากกวา่คนอ่ืน 
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     2. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน  ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างาน เช่น  ส่ิงอ านวย ความสะดวกในส านกังาน  
ความพร้อมของเคร่ืองมือ 

     3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefactions) หมายถึง การสนองความตอ้งการในดา้นความ
ภูมิใจท่ีไดแ้สดงฝีมือ  การแสดงความภกัดีต่อองคก์รของตนเอง 

     4. แรงดึงดูดในทางสังคม (Associational Attractiveness) หมายถึง การมีความสัมพนัธ์ของบุคคล
ในหน่วยงาน  การอยูร่่วมกนั  ความมัน่คงของสังคม  จะเป็นหลกัประกนัในการท างาน 

     5. การปรับทศันคติ แสดงสภาพของงานให้เหมาะสม (Opportunity of Enlarged Participation) 
คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน จะท าให้เป็นผูมี้ความส าคญั               ในหน่วยงาน  มี
ก าลงัใจในการท างานมากข้ึน 

ศุภศิริ  โสมาเกตุ  (2544 : 49)  ไดศึ้กษาแนวคิดของ สก๊อต  (Scott. 1970) และน ามาใช ้           ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเสนอแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการท างานมีลกัษณะ ดงัน้ี 

      ลกัษณะท่ี 1 งานควรมีส่วนสัมพนัธ์กบัความปรารถนาส่วนตวั และความหมายต่อผูท้  า 
      ลกัษณะท่ี 2 งานตอ้งมีการวางแผนและวดัความส าเร็จได้โดยใช้กระบวนการท างานและการ

ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหไ้ดผ้ลในการสร้างส่ิงจูงใจภายในเป้าหมายของงานตอ้งมี         ความภูมิใจใน
การท างานโดยตรง งานนั้นสามารถท าใหส้ าเร็จได ้

การน าแนวคิดมาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน                 มี
แนวทาง  ดงัน้ี 

     1. ศึกษาความตอ้งการ ความสนใจของผูเ้รียน และระดบัความสามารถหรือพฒันาการ           ตามวยั
ของผูเ้รียน 

     2. วางแผนการสอนอยา่งเป็นกระบวนการและประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม และก าหนดเป้าหมาย                      ใน

การท างาน สะทอ้นผลงานและท างานร่วมกนัได ้
นอกจากแนวคิดพื้นฐานดงักล่าวแลว้  เม่ือน ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูผูส้อน

จ ะ ต้ อ ง มี บ ท บ า ท ส า คัญ ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม  วิ ธี ก า ร  ส่ื อ  อุ ป ก ร ณ์ ท่ี เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้  
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนจนบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียน การสอนใน
แ ต่ ล ะ ค ร้ั ง   โ ด ย ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ผ ล ตอบ แทนจ า กก า ร เ รี ย น รู้ ใ น แ ต่ ล ะ ค ร้ั ง  โ ด ย เ ฉพ า ะ 
ตอบแทนภายในหรือรางวลัภายในท่ีเป็นความรู้สึกของผูเ้รียน เช่น ความรู้สึกถึงความส าเร็จ             ของตน
เม่ือสามารถเอาชนะความยุง่ยากต่างๆไดท้  าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ                   ส่วนผลตอบแทน
ภายนอก  เช่น  ค  าชมเชย  คะแนนผลสัมฤทธ์ิท่ีน่าพอใจ ตลอดจนไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากบุคคลอ่ืน  พ่อ 
แม่  ผูป้กครอง 
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กิดระการ  (Kidrakran. 1989 : 7) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของแฮทฟิลด์ และฮิวแมนท่ีไดท้  า    การพฒันา
แนวคิดของนกัวิจยัต่างๆ  มาเป็นเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบว่า องคป์ระกอบท่ีส่งผล
กระทบความพึงพอใจ  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ  ดงัน้ี 

      ตวัแปรท่ี 1 องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบังานปัจจุบนั  ประกอบดว้ย 
1.  ความต่ืนเตน้/น่าเบ่ือ 
2.  ความสนุกสนาน/ความไม่สนุกสนาน 
3.  ความโล่ง/ความสลวั 
4.  ความทา้ทาย/ไม่ทา้ทาย 
5.  คามพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 

      ตวัแปรท่ี 2  องคป์ระกอบทางดา้นค่าจา้ง  ประกอบดว้ย 
 1.  ถือวา่เป็นรางวลั/ไม่ถือวา่เป็นรางวลั 

2.  มาก/นอ้ย 
3.  เป็นเชิงบวก/เป็นเชิงลบ 

      ตวัแปรท่ี 3  องคป์ระกอบทางดา้นเล่ือนต าแหน่ง  ประกอบดว้ย 
1.  ยติุธรรม/ไม่ยติุธรรม 
2.  เช่ือถือได/้เช่ือถือไมไ่ด ้
3.  เป็นเชิงบวก/เป็นเชิงลบ 
4.  เป็นเหตุผล/ไม่เป็นเหตุผล 

      ตวัแปรท่ี 4  องคป์ระกอบทางดา้นผูนิ้เทศ ผูบ้งัคบับญัชา  ประกอบดว้ย 
1.  อยูใ่กล/้อยูไ่กล 
2.  ยติุธรรมแบบจริงใจ/ไม่ยติุธรรม 
3.  เป็นมิตร/ค่อนขา้งไม่เป็นมิตร 
4.  เหมาะสมทางคุณสมบติั/ไม่เหมาะสมทางคุณสมบติั 

      ตวัแปรท่ี 5  องคป์ระกอบทางดา้นเพื่อนร่วมงาน  ประกอบดว้ย 
1.  เป็นระเบียบเรียบร้อย/ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.  จงรักภกัดีต่อท่ีท างาน/ไม่จงรักภกัดีท่ีท างานและเพื่อนร่วมงาน 
3.  สนุกสนานร่าเริง/ดูไม่มีชีวติชีวา 
4.  ดูน่าสนใจเอาจริงเอาจงั/ดูน่าเบ่ือ 

 สรุปได้ว่า  ความพึงพอใจการเรียนเกิดจากปัจจัยทั้ งภายในและภายนอกซ่ึงครูจะต้องเป็น 
ผูก้ระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมาย เม่ือเกิดความพึงพอใจจะเกิดผลท่ีดีต่อการเรียนรู้ ผลดีหรือ
น่าพอใจ น าไปสู่ความพึงพอใจท าให้งานท่ีท าประสบผลส าเร็จ ความพึงพอใจ                       คือ ความรู้สึก
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ของบุคคลต่อส่ิงต่างๆ ในส่ิงทีเกิดจากการไดรั้บตอบสนองในส่ิงท่ีตนเองคาดหวงัไว ้   เป็นไปตามคาดหวงั
จนท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 

      5.3 การวดัความพงึพอใจ 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2535 : 14) ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายของการวดัความพึงพอใจไวด้งัน้ี 
     1. เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆ  ทั้งดา้นส่วนบุคคล  ดา้นงาน  ดา้นการจดัการท่ีเก่ียวกบัความพึง
พอใจ  และความไม่พึงพอใจในการท างาน 
     2. เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการท างานกบั                       การ
ปฏิบติังานวา่อะไรเป็นสาเหตุท าใหค้นปฏิบติังานไดดี้ 

สาโรช  ไสยสมบติั. (2547 : 39) ไดก้ล่าวถึงการวดัความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่นั้น  จะตอ้ง
พิจารณาถึงลกัษณะของการใหบ้ริการขององคก์ร ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผูม้ารับบริการในมิติต่างๆ  
ของแต่ละบุคคล  ดงันั้นในการวดัความพึงพอใจ  ต่อการบริการอาจจะกระท าไดห้ลายวธีิดงัต่อไปน้ี  

     1. การใชแ้บบสอบถาม  ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายวิธีหน่ึงโดยการขอร้อง  หรือขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ม ท่ีก าหนดค าตอบไวใ้ห้เลือกตอบ  
หรือเป็นค าตอบอิสระโดยค าถามท่ีถามอาจหมายถึง  ความพึงพอใจในด้านต่างๆ  ท่ีหน่วยงานก าลัง
ใหบ้ริการอยู ่ เช่นลกัษณะการใหบ้ริการ  สถานท่ีใหบ้ริการ ระยะเวลาการใหบ้ริการ 

     2. การสังเกต  เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการ โดย
วธีิการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ  ขณะรอรับบริการ  และหลงัการไดรั้บบริการแลว้  เช่นการ
สังเกตกิริยา  ท่าทาง  การพดู  สีหนา้  และความถ่ีของการมาขอรับบริการ เป็นตน้ การวดัความพึงพอใจโดย
วธีิน้ี ผูว้ดัจะตอ้งกระท าอยา่งจริงจงั  และมีแบบแผน ท่ีแน่นอนจึงจะสามารถประเมินถึงระดบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     3. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวธีิหน่ึงในการท่ีจะไดรั้บทราบถึงระดบัความพึงพอใจของ           ผูม้าใช้
บริการ ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีตอ้งการอาศยัเทคนิค และความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์               ท่ีจะจูงใจให้ผู ้
ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามใหต้รงกบัขอ้เท็จจริง  การวดัความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นบัวา่เป็นวิธีการท่ี
ประหยดั  และมีประสิทธิภาพอีกวธีิหน่ึง 

จะเห็นไดว้า่ การวดัความพึงพอใจนั้นสามารถท่ีจะท าการวดัไดห้ลายวิธี ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัความ
สะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวดัดว้ย                                    จึงจะส่งผล
ใหก้ารวดันั้นมีประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือได ้
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6. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
    6.1 งานวจิัยในประเทศ 
 ปรีชา กระจงัทอง (2535 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การใช้การ์ตูนท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์
วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรี
อปัสรสวรรค ์กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2534 จ านวน 2 ห้องเรียน              จ  านวน 100 คน สถิติท่ีใชคื้อ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (one - way analyslis of covariance - test) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบว่า จากการใช้การ์ตูนพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการ์ตูนพฒันาความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามแบบเรียน ว 
101 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนักเรียนท่ีเรียนด้วยการ์ตูนมีพฒันาการทางด้านความคิด
สร้างสรรคเ์พิ่มสูงอยา่งมีนยัส าคญั         ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 วิรัตน์ ค  าศรีจนัทร์ (2535 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การออกบทเรียนโปรแกรมส าหรับเด็กระดบั
ประถมศึกษา เร่ืองอาหารหลกั 5 หมู่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัปุธณาวาส 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนโปรแกรมของการ์ตูนมีประสิทธิภาพ          ท่ี 98.67 - 96.80 ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดให ้จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ บทเรียนโปรแกรมแบบการ์ตูนมีคุณค่าแก่การเรียนของเด็ก
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นอยา่งดี 
 จารุพรรณ อินทุรัตน์ (2540 : บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาการสร้างบทเรียนโปรแกรมโดยใช้ภาพ
การ์ตูนเร่ือง โรคเอดส์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียน
โปรแกรมโดยใชภ้าพการ์ตูนเร่ือง โรคเอดส์ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ส่วนการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 สุมิตรา ฉนัทานุรักษ ์(2543 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เร่ืองพืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสอนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป
ประกอบภาพการ์ตูน และวธีิสอนตามปกติ ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. ผลการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสร้างประสบการณ์ชีวติ 
 เร่ือง พืช ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.68/81.91 
 2. วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เร่ืองพืช ของนกัเรียน             ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใช้สอนโดยบทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน และวิธีสอนตามปกติแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนักเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพ
การ์ตูนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ 
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 3. ความเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการสอนโดยบทเรียนส าเร็จรูปประกอบ
การ์ตูน เร่ืองพืช พบวา่นกัเรียนชอบเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนในระดบัมากท่ีสุด ร้อย
ละ 71.42 และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดวา่บทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนน่าเบ่ือหน่าย ร้อยละ 5.71 
 ดวงพร วิฆเนศ (2545 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนวิชาสังคม
ศึกษา เร่ืองทวีปออสเตรเลีย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนห้วยจระเขว้ิทยาคม อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2543 
ของโรงเรียนห้วยจระเข้วิทยาคม จ านวน 70 คน ซ่ึงได้มาจากกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่มขั้นตอนเดียว และ
แบ่งกลุ่มทดลองจ านวน 35 คน สอนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน และกลุ่มควบคุม จ านวน 35 คน สอน
โดยการสอนแบบปกติ ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน โดยใช้เกณฑ์ 80/80 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
94.91/83.23 
 2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีเรียนจากบทโปรแกรมการ์ตูน(X=19.63) และ
กลุ่มควบคุมท่ีเรียนจากการสอนแบบปกติ (X=18.69) ภายหลงัการทดลองมีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 เสง่ียม แสนสด (2545 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองประวติัศาสตร์สมยัอยุธยา ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา่ การสร้างบทเรียนโปรแกรมเพื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา ประเทศของ
เรา 3 เร่ืองประวติัศาสตร์สมยัอยุธยา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2                       ตามกระบวนการ
สร้างอยา่งเป็นระบบ ไดค้่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.67 และค่าประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมเท่ากบั 
87.27/82.51 บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 กนกกาญจน์ หวงัร่วมกลาง (2547 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืองการเมืองการปกครองโดยใช้
บทเรียนการ์ตูน ผลการศึกษาพบวา่ การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืองการเมืองการปกครองโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน ส าหรับนกัเรียนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.10/80.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 75/75                มีดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.67 และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้น้ีอยูใ่นระดบัมาก 
 กญัญาณัฐ พรมเทศ (2547 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาบทเรียนโปรแกรมวิชา ส 043 กฎหมาย         น่ารู้ 
เร่ือง กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
โปรแกรมมีประสิทธิภาพ 98.00/89.50 และค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.84 

     6.2 งานวจิัยต่างประเทศ 
 บาร์ด (Bard 1975 : 61-65) ไดศึ้กษาวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียน
โปรแกรมกบัการสอนแบบปกติ ในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Souththern Colorado State โดยแบ่งนกัศึกษา
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ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง จ านวน 22 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 22 คน ผลการวิจยัปรากฏว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทั้งสองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ยาสลิน (Yassin 1980 : 910-A ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองเก่ียวกบับทเรียนโปรแกรม ส าหรับใชส้อนวิชา 
คณิตศาสตร์ในประเทศซูดาน โดยท าการทดลองกบันกัศึกษาปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 72 คน ท่ี Khartoum Polyechnic Instute ไดแ้บ่งนกัศึกษาทั้งหมดออกเป็น 3 กลุ่ม จ านวนเท่าๆกนั 
ตามระดบัผลการเรียน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหวา่งวิธีสอนโดยใชบ้ทเรียน
โปรแกรมวิธีสอนปกติและวิธีสอนปกติควบคู่กบัการใชบ้ทเรียนโปรแกรม โดยแบ่งเด็กทั้ง 3 กลุ่มออกเป็น
กลุ่มย่อยๆเท่าๆกนั และให้เรียนโดยวิธีสอนทั้ง 3 วิธีเหมือนกนัทั้ง 3 กลุ่ม ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้
ของกลุ่มท่ีเรียนโดยวธีิสอนควบคู่กนัทั้งวธีิสอนปกติและการใชบ้ทเรียนโปรแกรม สูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนโดยวิธี
สอนปกติวธีิเดียว และนกัศึกษาส่วนใหญ่ชอบเรียนโดยวธีิสอนปกติควบคู่กบัการใชบ้ทเรียนโปรแกรม 
 ลาเวอร์ต้ี (Loverty 1997 : 78) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการออกแบบการสอนทกัษะความช านาญใหม่ โดย
แบ่งการสอนเป็นปกติในชั้นเรียนและศึกษาดว้ยตนเองโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรม ผลการวิจยัพบวา่ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระหวา่งกลุ่มท่ีศึกษา 
 สการ์แลนด์ สตีเฟน และเฟรนเบริก เซท (Scanlan Stephan and Feinberg Seth 2000 :           127-
139) ได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้การ์ตูนเร่ือง Simpson ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา และปรากฏ
ผลการวจิยัท่ีสามารถยนืยนัไดว้า่ การใชก้าร์ตูนในการจดัการเรียนการสอน เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้นกัเรียน
ได้เกิดทักษะการคิด และมองเห็นลักษณะทางด้านสังคมได้อย่างชัดเจน เพราะมีความสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบนั ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนสูงข้ึน นกัเรียนเกิดความพึงพอใจและสนุกกบัการเรียน 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับโปรแกรมทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ดังกล่าวพบว่า 
บทเรียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพสามารถใชส้อนแทนครูได ้และประหยดัเวลาในการเรียนไดม้าก ช่วยให้
นกัเรียนกา้วหน้าไปตามความสามารถของตนเอง บทเรียนโปรแกรมเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นกัเรียนส่วน
ใหญ่บรรลุวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนสูงข้ึน แกไ้ขปัญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน จึงนบัไดว้า่บทเรียนโปรแกรมสามารถ
น ามาใชไ้ดเ้กือบทุกวชิาและทุกระดบัชั้น จึงเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีสมควรน ามาเป็นส่ือการสอนของ
ครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่3 

วธิีด าเนินการ 

   

ผูร้ายงานไดด้ าเนินการพฒันาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และจดักิจกรรมการเรียน             การสอนโดยใช้

บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนท่ีสร้างข้ึนอยา่งเป็นระบบ มีรายละเอียดหวัขอ้ด าเนิน           การพฒันาตามล าดบั 

ดงัน้ี  

1. วตัถุประสงคข์องการพฒันา 

2. ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการพฒันา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา 

4. การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

5. การใชแ้ละพฒันาเคร่ืองมือ 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

7. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  

วตัถุประสงค์ของการพฒันา 

 1. เพื่อพฒันาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 4 เร่ือง  
ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียนจากการใช้
บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4    
 3. ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
 

 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 
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 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัอมัพวนั อ าเภอโพ
ธาราม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2554   จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 15 คน   
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันา 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของ

โลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จ  านวน 4 แผน 17 ชัว่โมง 

 2. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนสาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 4 เล่ม ดงัน้ี 

  2.1 เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (หินในทอ้งถ่ินของเรา) 

  2.2 เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (การเปล่ียนแปลงของหิน)    

  2.3 เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (กระบวนการเกิดดิน และองคป์ระกอบของดิน)                        

        2.4 เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (สมบติัของดินมีความส าคญัต่อการปลูกพืช)                              

 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  จ  านวน 

30  ขอ้ 

 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 10 ขอ้  

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ผูร้ายงานไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระ        การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                  ตามขั้นตอน 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. การสร้างบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการ

เปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผูร้ายงานได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือตาม

ขั้นตอน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการน าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนไปใช ้โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

  1.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารคู่มือการใชห้ลกัสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี 
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อก าหนดขอบเขต สาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ท่ีจะท าการทดลอง 

  1.2 ศึกษาสภาพการเรียนการสอนท่ีผา่นมาในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  1.3 ศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวกบัหลกัการ วธีิเขียนบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน และเอกสาร 

ต าราการสร้างบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ของ จินตนา ใบกาซูย ี(2542 : 189 - 191)                    เพื่อเป็น

แนวทางในการสร้างบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนอยา่งถูกตอ้ง 

  1.4 วเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544                                     กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1                          

ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4 

  1.5 วิเคราะห์ปรับรายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ 

แหล่งเรียนรู้ 

  1.6 ก าหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

  1.7 น าสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดออกแบบมาสร้างบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน       กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา             ปีท่ี 4 จ  านวน 

4 เล่ม (รวม 17 ชัว่โมง) พร้อมทั้งขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

  1.8 น าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของเน้ือหา และความสอดคลอ้ง (IOC) โดยเลือกค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 

  1.9 ปรับปรุงและแกไ้ขบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั

สาระการเรียนรู้ และขอ้ค าถามทา้ยบทเรียนจนถูกตอ้ง สมบูรณ์ แลว้น าไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ

ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 ผูศึ้กษาทดลองใช้บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนทุกเล่ม กบันกัเรียน             ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ส านกังาน                เขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  จ  านวน 3 คน โดยคดัเลือกนกัเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน อยา่งละ 1 คน 

โดยผูศึ้กษาคอยสังเกตพฤติกรรมอย่างใกลชิ้ด และมีการจดบนัทึกขอ้บกพร่อง รวมทั้งขอ้สงสัยต่างๆ ของ

นกัเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขขอ้บกพร่องของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน และได้น าขอ้มูลไปคิด

ค านวณหาค่าทางสถิติ ไดค้่าประสิทธิภาพ E1 /E2 เฉล่ียซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด(80/80) จึงตอ้ง

น ามาแกไ้ข  ผลจากการสังเกตพบว่า บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก                                          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีเน้ือหานอ้ยเกินไป จึง
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ปรับเพิ่มเน้ือหาใหม่ให้เหมาะสม และแก้ไขแบบทดสอบย่อย และค าถามทา้ยบทเรียนให้สอดคล้องกับ

เน้ือหาท่ีปรับแกใ้หม ่

  ขั้นตอนท่ี 2 ผูศึ้กษาได้ท าการทดลองใช้บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนท่ีปรับปรุงแล้วกับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใชน้กัเรียนจ านวน 10 คนท่ียงัไม่เคยผา่น การทดลอง โดยผูศึ้กษา

คอยสังเกตพฤติกรรมอยา่งใกลชิ้ดและมีการจดบนัทึกขอ้บกพร่องรวมทั้ง  ขอ้สงสัยต่างๆของนกัเรียน เพื่อ

น ามาปรับปรุงและแกไ้ขของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน และไดน้ าขอ้มูลไปคิดค านวณหาค่าทางสถิติไดค้่า

ประสิทธิภาพซ่ึงยงัไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด จึงตอ้งปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่อไป (จากขอ้มูลท่ีเก็บพบวา่

บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ใชเ้วลามากกวา่ท่ีก าหนดจึงปรับลดเน้ือหา และค าถามทา้ยบทเรียน) 

  ขั้นตอนท่ี 3 น าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนไปทดลองกบันกัเรียนโรงเรียน            อนุบาลโพ

ธาราม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 30 คนท่ียงัไม่เคยผ่านการทดลองมา

ก่อน และเก็บรวบรวมขอ้มูลไปคิดค านวณหาค่าทางสถิติไดค้่าประสิทธิภาพซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี

ก าหนด จึงสรุปไดว้่าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการ

เปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ทุกเล่ม                          มีประสิทธิภาพ 

  1.10 น าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนท่ีมีประสิทธิภาพทุกเล่มไปใช้จริงกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวดัอมัพวนั ส านกังานเขตพื้นท่ี         การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 2. แผนการจดัการเรียนรู้ 

     2.1 ศึกษาเอกสารหลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544          คู่มือ

การจดัสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก วชิา วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

     2.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการ เวลาท่ีใช้และการ

ประเมินผล เพื่อให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามท่ีคาดหวงั และเน้ือหาท่ีถูกต้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

     2.3 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ผูร้ายงานไดเ้ขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยด าเนินการ ตามล าดบั

ขั้นตอน ต่อไปน้ี 

  2.3.1 ก าหนดกรอบแนวคิดในการเขียนแผนการเรียนรู้ 
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  2.3.2 ด าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 4 แผน 

  2.3.3 การตรวจพิจารณาแผนการจดัการเรียนรู้ 

     2.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัแผนการจดัการเรียนรู้ ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนประกอบดว้ย 

  นางวาสนา ชยาภิวฒัน์ ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน

อนุบาลราชบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

  นางสาวกรรณิการ์  กวางคีรี  ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนหนองโพวทิยา อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

  นางวรทรัพย ์ เห้ียมหาญ ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวดั

บางลาน อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี   

 3. ทดลองใชแ้บบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์              สาระท่ี 

6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้าง และหาประสิทธิภาพ 

ดงัน้ี 

  3.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบ การหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบจากหนงัสือการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ของ ดร.กาญจนา วฒัาย ุ 

(2548 : 187-207)  

  3.2 ศึกษาเอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 แนวทางการวดั และ

ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ 

  3.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 

6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ      4 ตวัเลือก 

จ านวน 40 ขอ้ ตอ้งการจริง 30 ขอ้ 

  3.4 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ และปรับปรุงตามค าแนะน า 

  3.5 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว   พร้อมแบบประเมินเสนอผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม

ประเมินสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบแต่ละขอ้กบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

   + 1  หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่สอดคลอ้ง 

     0  หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 

   - 1  หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
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  3.6 น าผลการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบแต่ละขอ้ กบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

วิเคราะห์คะแนนความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตร IOC (Index of Item Objective Congruence) ของกาญจนา 

วฒัายุ (2548:187-190) แล้วพิจารณาคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 มา

จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบ ผลการคดัเลือกไดข้อ้สอบ 30 ขอ้  

  3.7 น าแบบทดสอบไปใชท้ดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี           เขต 2 

จ านวน 30 คน 

  3.8 น ากระดาษค าตอบท่ีไดม้าตรวจคะแนนโดยขอ้ถูกได ้1 คะแนน ขอ้ผิด หรือ  ไม่ตอบ

หรือตอบเกิน 1 ขอ้ได ้0 คะแนน หลงัจากการตรวจกระดาษค าตอบและรวบรวมคะแนนแลว้น ามาวิเคราะห์

หาคุณภาพแบบทดสอบ ดงัน้ี 

  3.8.1 วิเคราะห์หาคุณภาพขอ้สอบเป็นรายขอ้ น าผลการตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห์ความ

ยากง่าย (p) หาอ านาจจ าแนก (r) โดยใชว้ิธี Brennen บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 90) และคดัเลือกขอ้สอบท่ีมี

ค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.60 - 0.76 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.21 ข้ึนไปของแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจ้  านวน 30 ขอ้ 

  3.8.2 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัโดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 (กาญจนา 

วฒัายุ 2548:196 - 197) ปรากฏว่าขอ้สอบท่ีใชมี้ค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.60 - 0.76 และมีค่าอ านาจ

จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.21 ข้ึนไป มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์สูงสามารถน าแบบทดสอบชุดน้ี

ไปใชไ้ด ้ (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก จ) 

  3.8.3 จดัพิมพเ์ป็นฉบบัจริงเพื่อใชใ้นการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 

4. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน 

     การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

ผูร้ายงานไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

     4.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินจากเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 

     4.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 10 ข้อ น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและปรับปรุงตาม

ค าแนะน า 

     4.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองใชไ้ปทดลองใช้ (Try – out )                    กบั

นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
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จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัตามวธีิของ Lovett                                (บุญชู 

ศรีสะอาด 2545 : 96) ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.85 

     4.4 น าแบบประเมินให้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  แสดง

ความพึงพอใจ โดยมีระดบัแสดงความพึงพอใจ ดงัน้ี 

  ระดบั 5  หมายถึง  นกัเรียนเห็นวา่โปรแกรมการ์ตูนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

  ระดบั 4  หมายถึง  นกัเรียนเห็นวา่โปรแกรมการ์ตูนมีความเหมาะสมมาก 

  ระดบั 3  หมายถึง  นกัเรียนเห็นวา่โปรแกรมการ์ตูนมีความเหมาะสมปานกลาง 

  ระดบั 2  หมายถึง  นกัเรียนเห็นวา่โปรแกรมการ์ตูนมีความเหมาะสมนอ้ย 

  ระดบั 1 หมายถึง  นกัเรียนเห็นวา่โปรแกรมการ์ตูนมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

  น าผลการประเมินมาวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อหาความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน

ในแต่ละเร่ือง 

 

 5. การใชแ้ละพฒันาเคร่ืองมือ 

  ออกแบบการวิจยัเชิงทดลอง โดยใช้การทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อน

และหลงัการทดลอง (The single group,Pretest-Posttest design) เป็นการศึกษาท่ีเลือกกลุ่มตวัอย่างในการ

ทดลองเพียงกลุ่มเดียว แต่มีการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนก่อน และหลงัการทดลอง (ลว้น สายยศ

และองัคณา สายยศ. 2531:216)  

ตารางที ่1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม Pre-Test Treatment Post-Test 

ทดลอง  X  

 

   หมายถึง  การสอบก่อนเรียน 

  X หมายถึง  การเรียนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

   หมายถึง  การสอบหลงัเรียน 

   5.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดั

อมัพวนั อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  

จ านวน 1 หอ้ง มีนกัเรียน 15 คน 

1T

2T

2T1T
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  5.2 ทดสอบประชากรเป้าหมายก่อนการทดลอง (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 30 ขอ้ เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อน

ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก                    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

  5.3 ด าเนินการจดัการเรียนการสอนดว้ยการใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน                  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา               ปีท่ี 4 

ควบคู่กบั การใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ และเก็บคะแนนระหวา่งเรียนจนครบทั้ง 4 แผน                เพื่อน าไป

วเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติ 

  5.4 ทดสอบหลงัการทดลอง (Post-Test) เม่ือส้ินสุดการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย

บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30 ขอ้                  (ใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกบั

ก่อนเรียน) 

  5.5 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2554 ก่อนและหลงัการทดลองจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก                          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ถา้

ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนมีความกา้วหนา้ นัน่คือบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษา             ปีท่ี 4  ทั้ง 4 เล่ม ใช้ได้ผลในการ

พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

  5.6 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1             ปี

การศึกษา 2554 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน                          กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา            ปีท่ี 4 ทั้ง 

4 เล่ม ดว้ยแบบประเมินความพึงพอใจ ของนกัเรียนเก็บรวบรวมคะแนนความพึงพอใจน าไปหาค่าทางสถิติ 

 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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  6.1 ขอ้มูลประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยหาค่า

ประสิทธิภาพ  E1/E2 

   6.2 ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1                      

ปีการศึกษา 2554 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) 

  6.3 ขอ้มูลการหาค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                ท่ีมีต่อ

บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (  )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (

 )  โดยแปลผลโดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ควรปรับปรุง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง พอใช ้

  คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ดี 

  คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ดีมาก 

 

7. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 7.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนและ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 

6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ิจารณา 

 

 สูตรการค านวณ IOC =  

  

  IOC คือ  ดชันีความสอดคลอ้ง 

   คือ คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

   คือ ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 

   คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 โดยการก าหนดคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญเป็น +1 หรือ 0 หรือ-1 ดงัน้ี 

N

R




R

R

N
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  +1 หมายถึง  แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 

  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 

  +1 หมายถึง  แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 

 7.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน  

        1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เกณฑ์ท่ียอมรับว่าบทเรียน

โปรแกรมการ์ตูนท่ีมีประสิทธิภาพคือ  E1/E2 จะตอ้งมีค่า 80/80 ข้ึนไป โดยมีค่า E1/E2 

            80  ตวัแรก  หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนโปรแกรม

การ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4 โดยมีสูตร ดงัน้ี 

 

  สูตรการค านวณ            =               

 

    คือ   ค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 

ของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

    คือ ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม 

     การเรียนรู้ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

    คือ คะแนนเตม็ของกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรมรวมกนั 

    คือ จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

           80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบหรือผลลพัธ์หลงั            การ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 

6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แต่ละเล่ม                โดยคิดเป็น ค่าร้อยละ 80 

 

  สูตรการค านวณ                = 

 

 

 

    คือ ค่าประสิทธิภาพของผลการทดลองหลงัการเรียนดว้ย 

     บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน แต่ละเล่มหรือผลลพัธ์หลงั 

1E 100


A

N

x

2E 100


B

N

y

2E

N

A

1E

 X
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     การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

    คือ คะแนนรวมท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

    คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 

    คือ จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

 การค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนแต่ละเล่ม โดยใช้สูตรดงักล่าว ไดจ้าก

การน าคะแนนจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเร่ือง และคะแนนทดสอบหลงัการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนดว้ยบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ค านวณดว้ยการหาค่า E1/E2                        เพื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์

ท่ีตั้งไว ้คือ 80/80 (ชยัยงค ์พรหมวงศแ์ละคณะ. 2540 : 101-102)  

  7.3 การหาค่าเฉล่ีย (  ) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนผล                  การ

สอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน (กาญจนา  วฒัายุ. 2548: 106-107) 

  สูตรการค านวณ       
N

X
     

     คือ คะแนนเฉล่ีย 

    X  คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N  คือ จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

  7.4 การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (   ) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนน

การประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546 : 129-130) 

  สูตรการค านวณ      
N

x
2





  

          คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

       x                     คือ คะแนนแต่ละตวั 

                     คือ คะแนนเฉล่ียของคะแนนแต่ละตวั 

                                            N   คือ จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 

 

 7.5 การหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

(กาญจนา วฒัาย.ุ 2548 : 198-207)  

  ค่าความยาก     
LNU

LU

N

RR
p




                                                                    

                                                          =     จ  านวนคนทั้งหมดท่ีท าถูกตอ้งทั้งสองกลุ่ม 

B

N

Y
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                            จ  านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 

  ค่าอ านาจจ าแนก   
n

RR
r LU 
  

                                                               =   จ  านวนคนท่ีท าถูกในกลุ่มสูง-จ านวนคนท าถูกในกลุ่มต ่า 

     คร่ึงหน่ึงของจ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 

  7.6 การหาค่าความแปรปรวน  2S   (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540 : 143) 

  สูตรการค านวณ   
 

 1

22

2







nn

XXn
S         

   2S   คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนน 

   X   คือ คะแนนแต่ละตวั 

   n   คือ จ านวนขอ้มูล 

  7.7 การหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน  

 (กาญจนา วฒัาย.ุ  2548 : 196-197)  

  สูตรการค านวณ   

















2

1
1

t

n
S

pq

n

n
r               

 

                                       nr                คือ     ดชันีความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

             n      คือ จ านวนขอ้สอบ 

            p      คือ สัดส่วนของนกัเรียนท่ีตอบขอ้สอบแต่ละขอ้ถูก 

                                                                     ต่อนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าขอ้สอบ 

            q      คือ สัดส่วนของนกัเรียนท่ีตอบขอ้สอบแต่ละขอ้ผดิ 

                                                                     ต่อนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าขอ้สอบ หรือ ( 1 p ) 

 

                       pq      คือ ผลรวมทั้งหมดของ p q 

           2

tS            คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

  7.8 การหาค่าร้อยละความกา้วหนา้ของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนก่อนเรียน –  

หลงัเรียน  (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2549 : 78) 

  สูตรการค านวณ ร้อยละความกา้วหนา้         =                                                                                            

                                                                                                       
คะแนนเตม็ 

100
12


 XX
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   1X         คือ  คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน   

          2X  คือ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 
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บทที ่4 

ผลการด าเนินการ 

  

ผูร้ายงานไดใ้ชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการ

เปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้เก็บรวบรวมขอ้มูล และน าผล                การวิเคราะห์

ตามล าดบัขั้นตอนการน าเสนอขอ้มูล ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ข้อมูลการหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 4 เล่ม                       

มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยใช้

บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    

 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4    
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลการหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

ดงัตาราง 

 ตารางท่ี 2 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (หินในทอ้งถ่ินของเรา)             

     

คนท่ี คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(10 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(10คะแนน) 

คนท่ี คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(10 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(10คะแนน) 

1. 8 8 9. 9 9 

2. 9 10 10. 8 10 

3. 7 9 11. 8 10 

4. 8 10 12. 9 9 

5. 8 10 13. 10 10 

6. 9 10 14. 9 10 

7. 8 10 15. 10 8 

8. 10 10    

จ านวนนกัเรียน N = 15 

คะแนนรวม  x  

คะแนนเฉล่ีย    

คะแนนเฉล่ียร้อยละ %  

ประสิทธิภาพของบทเรียน 

 

130 

8.67 

86.67 

E1    =   86.67 

 

143 

9.53 

95.33 

E2  =   95.33 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                  สาระท่ี 

6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง                        

(หินในทอ้งถ่ินของเรา) นกัเรียนไดค้ะแนนระหวา่งเรียนคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.87 และ               มี

คะแนนทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 95.33 และมีดชันีประสิทธิภาพ (E1/E2) เป็น 
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(86.67/95.33) ซ่ึงสรุปไดว้า่บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง                          (หิน

ในทอ้งถ่ินของเรา) มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด (80/80) 

 ตารางท่ี 3 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (การเปล่ียนแปลงของหิน)    

 

คนท่ี คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(10 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(10คะแนน) 

คนท่ี คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(10 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(10คะแนน) 

1. 10 9 9. 9 9 

2. 9 9 10. 10 10 

3. 9 10 11. 9 9 

4. 8 8 12. 9 9 

5. 9 10 13. 9 10 

6. 10 9 14. 10 9 

7. 9 10 15. 8 10 

8. 8 10    

จ านวนนกัเรียน N = 15 

คะแนนรวม  x  

คะแนนเฉล่ีย    

คะแนนเฉล่ียร้อยละ %  

ประสิทธิภาพของบทเรียน 

 

136 

9.07 

90.67 

E1  =   90.67 

 

141 

9.40 

94.00 

E2 =     94.00 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง                       (การ

เปล่ียนแปลงของหิน) นักเรียนได้คะแนนระหว่างเรียนคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ90.67 และ              มี

คะแนนทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 94.00 และมีดชันีประสิทธิภาพ(E1/E2)            เป็น 
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(90.67/94.00) ซ่ึงสรุปได้ว่าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง               (การ

เปล่ียนแปลงของหิน)  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด (80/80) 

 ตารางท่ี 4 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (กระบวนการเกิดดิน และองคป์ระกอบของดิน)                        

               

คนท่ี คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(10 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(10คะแนน) 

คนท่ี คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(10 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(10คะแนน) 

1. 8 10 9. 9 10 

2. 9 10 10. 10 9 

3. 10 9 11. 8 10 

4. 9 10 12. 9 8 

5. 9 8 13. 9 10 

6. 10 9 14. 10 10 

7. 8 10 15. 9 9 

8. 9 8    

จ านวนนกัเรียน N = 15 

คะแนนรวม  x  

คะแนนเฉล่ีย    

คะแนนเฉล่ียร้อยละ %  

ประสิทธิภาพของบทเรียน 

 

136 

9.07 

90.67 

  E1    =   90.67 

 

140 

9.33 

93.33 

E2  =     93.33 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (กระบวนการเกิดดิน 
และองคป์ระกอบของดิน)นกัเรียนไดค้ะแนนระหวา่งเรียนคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 90.67 และมีคะแนน
ทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ93.33 และมีดชันีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เป็น (90.67/93.33) ซ่ึง
สรุปไดว้า่บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เร่ืองดินในทอ้งถ่ินของเรา  (กระบวนการเกิดดิน และองคป์ระกอบของ
ดิน) มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด (80/80) 
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 ตารางท่ี 5 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
เร่ือง เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (สมบติัของดินมีความส าคญัต่อการปลูกพืช)                              
     

คนท่ี คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(10 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(10คะแนน) 

คนท่ี คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(10 คะแนน) 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(10คะแนน) 

1. 8 10 9. 10 10 

2. 9 9 10. 9 10 

3. 10 8 11. 8 9 

4. 9 10 12. 9 10 

5. 9 10 13. 9 9 

6. 8 8 14. 10 10 

7. 8 10 15. 8 9 

8. 10 9    

จ านวนนกัเรียน N = 15 

คะแนนรวม  x  

คะแนนเฉล่ีย    

คะแนนเฉล่ียร้อยละ %  

ประสิทธิภาพของบทเรียน 

 

134 

8.93 

89.33 

E1           =   89.33 

 

141 

9.40 

94.00 

E2   =     94.00 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (สมบติัของดินมี

ความส าคญัต่อการปลูกพืช) นักเรียนได้คะแนนระหว่างเรียนคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 89.33 และมี

คะแนนทดสอบหลังเรียนคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 94.00 และมีดัชนีประสิทธิภาพ (E1/E2) เป็น 

(89.33/94.00) ซ่ึงสรุปได้ว่าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เร่ือง ดินในท้องถ่ินของเรา (สมบัติของดินมี

ความส าคญัต่อการปลูกพืช) มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด (80/80) 

 

ตารางท่ี 6 การสรุปผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน จ านวน 4 เล่ม 
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ที่ เล่มที ่/ เร่ือง ประสิทธิภาพของ 

บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

(E1/E2)             

1. เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (หินในทอ้งถ่ินของเรา)  86.67/95.33 

2. เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (การเปล่ียนแปลงของหิน)    90.67/94.00 

3. เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (กระบวนการเกิดดิน และองคป์ระกอบของดิน)                        90.67/93.33 

4. เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (สมบติัของดินมีความส าคญัต่อการปลูกพืช 89.33/94.00 

 รวมเฉล่ีย 88.75/94.25 

 

 จากตารางท่ี 6 พบว่าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ทั้ง 4 เล่ม มีประสิทธิภาพทุกเล่ม                 ไดค้่า 

(E1/E2)  เฉล่ีย 88.75/94.25 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดจึงสรุปได้ว่าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ท่ี 

ผูร้ายงานสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ      หลงัเรียน

โดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของ

โลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ดงัรายละเอียดตามตาราง 

      ตารางที ่7  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนโดย       ใ ช้
บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6         ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
                      แบบทดสอบ จ านวน 30 ขอ้ 
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การทดสอบ คะแนนเตม็ 
จ านวน 
นกัเรียน 

คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนนเฉล่ีย 
(%) 

t – test 

ทดสอบก่อนเรียน 30 15    = 27.40 68.50 
t = 21.20 

ทดสอบหลงัเรียน 30 15    = 35.88 89.70 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05* 
 

ตารางท่ี 7 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน                 การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วย บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เท่ากบั 68.50 และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังการจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน            กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา             ปีท่ี 4  เท่ากบั 89.70 เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อน และหลงัเรียนโดยการทดสอบค่า           t – test พบวา่ค่า  t ไดเ้ท่ากบั 
21.20 นั่นคือ บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการ
เปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 

 

 

 

 

ตอนที ่ 3  ขอ้มูลคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

                หลงัจากนกัเรียนไดศึ้กษาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนแลว้   
                ใหน้กัเรียนกรอก  แบบสอบถามความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ดงัแสดงในตาราง ดงัน้ี  
ตารางที ่ 8    ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนจ านวน 15  คน ท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน         
                      เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (หินในทอ้งถ่ินของเรา) 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
 

นอ้ย
ท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 8 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง หิน และ               การ
เปล่ียนแปลง (หินในทอ้งถ่ินของเรา) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเป็น 4.67 และ                     มี
คะแนนเฉล่ียในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยในดา้นบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีนกัเรียนสนใจ มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.93 และดา้นเน้ือหาสาระตรงตามท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 4.40  
ตารางที ่ 9   ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนจ านวน 15  คน  ท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน         
                    เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (การเปล่ียนแปลงของหิน)    

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. รูปแบบการจดัพิมพ ์ 10 4 1 0 0 4.60 0.63 
2. เน้ือหาสาระตรงตามท่ีก าหนด 9 3 3 0 0 4.40 0.87 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนน่าสนใจ 11 4 0 0 0 4.73 0.46 
4. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสามารถน าผลไปปฏิบติัได ้ 12 2 1 0 0 4.53 0.63 

5. 
นกัเรียนไดรั้บประโยชนจ์ากการศึกษาบทเรียนโปรแกรม 
การ์ตูน 

10 4 1 0 0 4.60 0.63 

6. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีนกัเรียนสนใจ 14 1 0 0 0 4.93 0.26 
7. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีนกัเรียนศึกษาแลว้เขา้ใจ 12 3 0 0 0 4.80 0.41 
8. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสมัพนัธ์กบัเน้ือหา 9 4 2 0 0 4.47 0.74 
9. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีมีผลท าใหผ้ลการเรียนของ 

นกัเรียนพฒันาข้ึน 
13 1 1 0 0 4.80 0.56 

10. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถน า 
ความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัได ้

13 2 0 0 0 4.87 0.11 

                                 รวม 113 28 9 0 0 46.73  
                                 เฉล่ีย 7.53 1.86 0.6 0 0 4.67 0.53 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

    

1. รูปแบบการจดัพิมพ ์ 9 5 1 0 0 4.53 0.64 
2. เน้ือหาสาระตรงตามท่ีก าหนด 11 3 1 0 0 4.67 0.62 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนน่าสนใจ 12 3 0 0 0 4.80 0.41 
4. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสามารถน าผลไปปฏิบติัได ้ 13 2 0 0 0 4.87 0.35 
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จากตารางท่ี 9 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง หิน และ               การ
เปล่ียนแปลง (การเปล่ียนแปลงของหิน) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเป็น 4.72 และมีคะแนนเฉล่ีย
ในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยในด้านบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสามารถน าไปปฏิบติัได้มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.87 และโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหา                           มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
4.47  
ตารางที ่10   ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนจ านวน  15  คน  ท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน         
                      เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (กระบวนการเกิดดิน และองคป์ระกอบของดิน)                         

5. 
นกัเรียนไดรั้บประโยชนจ์ากการศึกษาบทเรียนโปรแกรม 
การ์ตูน 

11 4 0 0 0 4.73 0.46 

6. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีนกัเรียนสนใจ 13 2 0 0 0 4.87 0.35 
7. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีนกัเรียนศึกษาแลว้เขา้ใจ 11 2 2 0 0 7.73 0.75 
8. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสมัพนัธ์กบัเน้ือหา 8 6 1 0 0 4.47 0.64 
9. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีมีผลท าใหผ้ลการเรียนของ 

นกัเรียนพฒันาข้ึน 
11 1 3 0 0 4.73 0.86 

10. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถน า 
ความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัได ้

12 3 0 0 0 4.80 0.41 

                                 รวม 111 31 8 0 0 47.20  
                                 เฉล่ีย 7.40 2.07 0.53 0 0 4.72 0.55 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

    

1. รูปแบบการจดัพิมพ ์ 9 5 1 0 0 4.53 0.73 
2. เน้ือหาสาระตรงตามท่ีก าหนด 10 3 2 0 0 4.53 0.74 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนน่าสนใจ 12 2 1 0 0 4.73 0.59 
4. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสามารถน าผลไปปฏิบติัได ้ 13 2 0 0 0 4.87 0.35 

5. 
นกัเรียนไดรั้บประโยชนจ์ากการศึกษาบทเรียนโปรแกรม 
การ์ตูน 

11 1 3 0 0 4.53 0.83 

6. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีนกัเรียนสนใจ 10 3 2 0 0 4.53 0.74 
7. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีนกัเรียนศึกษาแลว้เขา้ใจ 14 1 0 0 0 4.93 0.26 
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จากตารางท่ี 10 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา 
(กระบวนการเกิดดิน และองค์ประกอบของดิน) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเป็น 4.66 มีคะแนน
เฉล่ียในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยในดา้นบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีนกัเรียนศึกษาแลว้เขา้ใจ
และสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้           มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.93 และดา้นบทเรียน
โปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหา มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 4.4  

 
ตารางที ่11   ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนจ านวน 15  คน  ท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน         
                      เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (สมบติัของดินมีความส าคญัต่อการปลูกพืช)                              

8. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสมัพนัธ์กบัเน้ือหา 10 2 3 0 0 4.47 0.83 
9. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีมีผลท าใหผ้ลการเรียนของ 

นกัเรียนพฒันาข้ึน 
11 1 3 0 0 4.53 0.83 

10. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถน า 
ความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัได ้

14 1 0 0 0 4.93 0.26 

                                 รวม 114 21 15 0 0 46.58  
                                 เฉล่ีย 7.60 1.40 0.10 0 0 4.66 0.62 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

    

1. รูปแบบการจดัพิมพ ์ 9 5 1 0 0 4.53 0.64 
2. เน้ือหาสาระตรงตามท่ีก าหนด 10 3 2 0 0 4.53 0.74 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนน่าสนใจ 12 2 1 0 0 4.73 0.54 
4. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสามารถน าผลไปปฏิบติัได ้ 13 2 0 0 0 4.87 0.35 

5. 
นกัเรียนไดรั้บประโยชนจ์ากการศึกษาบทเรียนโปรแกรม 
การ์ตูน 

11 1 3 0 0 4.53 0.83 

6. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีนกัเรียนสนใจ 10 3 2 0 0 4.53 0.74 
7. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีนกัเรียนศึกษาแลว้เขา้ใจ 14 1 0 0 0 4.93 0.26 
8. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสมัพนัธ์กบัเน้ือหา 10 2 3 0 0 4.47 0.83 
9. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีมีผลท าใหผ้ลการเรียนของ 

นกัเรียนพฒันาข้ึน 
11 1 3 0 0 4.53 0.71 
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จากตารางท่ี 11 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา 
(สมบติัของดินมีความส าคญัต่อการปลูกพืช)อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเป็น 4.66 และมีคะแนน
เฉล่ียในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยในดา้นบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีนกัเรียนศึกษาแลว้เขา้ใจ 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้            มีค่าเฉล่ีย 4.93 และในดา้นบทเรียน
โปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหา มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 4.47 

 
        ตารางที ่12  แสดงการสรุปผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

 

เล่มที ่  เร่ือง     ระดับความพงึพอใจ 

1. เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (หินในทอ้งถ่ิน

ของเรา) 

4.67 0.53 มากทีสุ่ด 

2. เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง                              

(การเปล่ียนแปลงของหิน)    

4.72 0.55 มากทีสุ่ด 

3. เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (กระบวนการเกิดดิน 

และองคป์ระกอบของดิน)                        

4.66 0.62 มากทีสุ่ด 

4. เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (สมบติัของดินมี

ความส าคญัต่อการปลูกพืช 

4.66 0.60 มากทีสุ่ด 

รวม 37.34 4.53 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่ 4.67 0.56 

 
           จากตารางที่ 12  พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในค่าระดบัความพึง
พอใจ มากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.67 และค่าระดบัความพึงพอใจทุกเล่มอยู่ในค่าระดบัความพึงพอใจ มาก
ทีสุ่ด โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 4.63 

10. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเล่มน้ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถน า 
ความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัได ้

14 1 0 0 0 4.93 0.26 

                                 รวม 114 21 15 0 0 46.58  
                                 เฉล่ีย 7.60 1.40 0.10 0 0 4.66 0.60 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  ผูร้ายงานไดด้ าเนินการแกปั้ญหา และพฒันาการเรียนการสอนโดยการใช้บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มาอย่างต่อเน่ืองตลอด 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ตามล าดบัขั้นตอนโดยสรุปดงัน้ี 

 

 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อพฒันาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 4 เร่ือง  

ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียนจากการใชบ้ทเรียน
โปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    

 3. ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4  

 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัอมัพวนั อ าเภอเมืองราชบุรี 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1                     ปีการศึกษา 2554 จ านวน 1 หอ้งเรียน 

จ านวน 15 คน   
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 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 4 แผน 17 ชัว่โมง 

 2. บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 4 เล่ม ดงัน้ี 

      2.1 เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (หินในทอ้งถ่ินของเรา) 

      2.2 เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (การเปล่ียนแปลงของหิน)    

     2.3 เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (กระบวนการเกิดดิน และองคป์ระกอบของดิน)                        

           2.4 เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (สมบติัของดินมีความส าคญัต่อการปลูกพืช)                              

 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2554  จ านวน 30  ขอ้ 

 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 10 ขอ้   

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.ขอ้มูลประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       สาระท่ี 6 กระบวนการ

เปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดยหาค่าประสิทธิภาพ  E1/E2 

 2.ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                สาระท่ี 6 กระบวนการ

เปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1   

ปีการศึกษา 2554 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้่าสถิติร้อยละ (%) คา่เฉล่ีย   
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 3.ขอ้มูลการหาค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้

ค่าสถิติ ร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 

 

 

 

สรุปผลการพฒันา 

 ผูร้ายงานไดศึ้กษาคน้ควา้ เร่ืองการใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีวตัถุประสงค ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม

การ์ตูนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระหว่างก่อนเรียน และหลงั

เรียนจากการใช้บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นการศึกษาเชิงทดลองใช้บทเรียน

โปรแกรมการ์ตูนกับนักเรียนจ านวน 15 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหาร้อยละของ

ความกา้วหนา้ของคะแนนก่อนและหลงัเรียน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ 

 1. ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงประกอบดว้ย           ช่ือบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ค าน า 

สารบญั สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ ค  าแนะน าการใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ขอ้  

เน้ือหาพร้อมกิจกรรม  เฉลยกิจกรรม  แบบทดสอบหลงัเรียน 10 ขอ้ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน กระดาษค าตอบ

บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 มีทั้งหมด 4 เล่ม ไดแ้ก่ 

  1.1 เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (หินในทอ้งถ่ินของเรา) 

  1.2 เร่ือง หิน และการเปล่ียนแปลง (การเปล่ียนแปลงของหิน)    

  1.3 เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (กระบวนการเกิดดิน และองคป์ระกอบของดิน)                        

        1.4 เร่ือง ดินในทอ้งถ่ินของเรา (สมบติัของดินมีความส าคญัต่อการปลูกพืช)                              

 ทั้งหมด 4 เล่ม มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เฉล่ียเท่ากบั 88.75/94.25 และแผนประกอบการจดัการ

เรียนรู้ จ านวน 4 แผน 17 ชัว่โมง มีค่าดชันีความสอดคลอ้งของแต่ละ             รายการประเมิน อยูใ่นช่วงเกณฑท่ี์ก าหนดคือ 

0.5-1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ท่ีตั้งไว ้
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 2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยการใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก              ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2554 จ านวน 30 ขอ้ พบวา่นกัเรียนมีคะแนนสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เฉล่ียร้อยละ 64.33 

และหลงัการใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เฉล่ียร้อยละ 94.24 แสดงว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน               

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ท่ีตั้งไว ้

  

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โดยการใชแ้บบประเมินความพึง

พอใจ พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาค้นควา้เร่ือง การใช้บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน อภิปรายผลดงัน้ี 

 1. การพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีทั้งหมด 4 เล่ม และมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี ช่ือบทเรียนโปรแกรม

การ์ตูน ค าน า สารบญั สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ ค  าแนะน าการใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน แบบทดสอบก่อน

เรียน 10 ขอ้ เน้ือหา กิจกรรม             ตลอดเน้ือเร่ือง พร้อมเฉลยกิจกรรม แบบทดสอบหลงัเรียน 10 ขอ้ เฉลยแบบทดสอบ

ก่อนเรียน-หลงัเรียน เฉลยกิจกรรม และในส่วนท่ีเป็นคู่มือครู ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ครูตอ้งจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน ใหเ้ป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้       ครูจึงจ าเป็นตอ้งเตรียมตวั เตรียมอุปกรณ์

ล่วงหน้าให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผูเ้รียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรก าหนด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ไชยยศ เรืองสุวรรณ(2536:81) กล่าววา่ หลกัการออกแบบการสอนโดยทัว่ไปประกอบดว้ยเร่ืองส าคญั ดงัน้ี

1)                 การเตรียมตวัผูเ้รียนเพ่ือใหเ้กิดความพร้อม 2) การช้ีแนะให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ 3) การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

4) การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน 5) การใหผู้เ้รียนไดก้ระท าซ ้ าหรือฝึกหัด และ              จากการน าแผนการจดัการเรียนรู้

และบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ไปหาประสิทธิภาพ พบวา่                   มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  โดยหาค่าประสิทธิภาพ  

E1/E2 เฉล่ียเท่ากับ 88.75/94.25               ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ทั้ งน้ีเพราะผูร้ายงานได้ศึกษาหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 และหลกัการสร้างโปรแกรมการ์ตูนการเรียน เพื่อน ามาใชป้ระกอบการพฒันาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

โดยยดึหลกัของสุวทิย ์มูลค า (2550:34) ท่ีกล่าววา่ ขั้นตอนการผลิตส่ือการเรียนการสอนประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 ศึกษาสภาพ
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ปัจจุบนัและปัญหา ขั้นท่ี 2 วเิคราะห์ขอ้มูล ขั้นท่ี 3 วางแผนการผลิตส่ือการเรียนการสอน ขั้นท่ี 4 ผลิตและทดลองใชส่ื้อการ

เรียน            การสอน ขั้นท่ี 5 น าส่ือการเรียนการสอนไปใช ้ขั้นท่ี 6 ประเมินผลการใชส่ื้อการเรียนการสอน 

 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มี

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เฉล่ียร้อยละ 68.50 และหลงัการใชบ้ทเรียนโปรแกรม

การ์ตูน เฉล่ียร้อยละ 89.70 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อน และหลงัเรียนโดยการทดสอบค่า t – test พบว่า                 

ค่า t  ไดเ้ท่ากบั 21.20 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะเห็นไดว้า่คะแนนการทดสอบหลงัเรียน

สูงกวา่คะแนนการทดสอบก่อนเรียน  เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ ผูร้ายงาน ไดจ้ดักิจกรรมการเรียน

การสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือเร้าความสนใจของผูเ้รียน โดยการใช้

บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนท่ีไดจ้ากการพฒันา ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ใชส้ านวนท่ีเขา้ใจง่าย รูปเล่มสวยงามซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสุนนัทา สุวรรณโรจน(์2543:9) ท่ีกล่าวถึงบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนท่ีดีไวว้า่ ลกัษณะของบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนท่ีดี

ควรมีความน่าสนใจ สีสนัสวยงาม เร้าใจชวนใหติ้ดตาม ใคร่รู้ใคร่ศึกษาต่อไป  สร้างบรรยากาศความเป็นกนัเองระหวา่งครู

กบันกัเรียนเหมาะสมกบัระดบัวยั และระดบัความสามารถของเด็ก มีค  าช้ีแจงสั้นๆ ท่ีจะท าใหเ้ด็กเขา้ใจ วธีิท าไดง่้าย ค าช้ีแจง

หรือค าสั่งตอ้งกะทดัรัด การใชค้  าถามน าช่วยกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน เพ่ือน าไปสู่การคน้ควา้ค าตอบในเน้ือหา ท าให้

ผูเ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ีตนก าลงัศึกษามากข้ึน ยงัสอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี (2545:77 - 78) ท่ีกล่าววา่ การท่ีผูส้อนไดเ้ตรียม

สถานการณ์ท่ีเหมาะสมไวย้อ่มท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และการให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง เรียนรู้ดว้ยตนเองยอ่มท า

ใหน้กัเรียนเพลิดเพลิน ไม่เบ่ือหน่าย และเกิดความเขา้ใจจริง อีกทั้งไดจ้ดัการเรียนรู้แบบบูรณาการอยา่งเหมาะสม 

 3. ความพึงพอใจของผู ้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ โดยรวมแลว้นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนโปรแกรม

การ์ตูนทั้ง 4 เล่ม เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด            มีค่าเฉล่ีย (  ) 4.67 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 0.56 ซ่ึงเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 ทั้ งน้ีเป็นเพราะผูศึ้กษาได้ให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้จากบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนท่ีมีกิจกรรม

หลากหลาย ใชส้ านวนท่ีเขา้ใจง่าย รูปเล่มสวยงาม ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน                   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  พนั

ทิพา ปัจจงัคะตา (2549:10) ท่ีกล่าววา่ บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนเป็นส่ือการเรียนการสอน ส าหรับใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั

ดว้ยความสนใจ สนุกสนาน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ และมีทกัษะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิรัตน์ ค  าศรี

จนัทร์ (2535: บทคดัยอ่)             ท่ีพบวา่ บทเรียนโปรแกรมของการ์ตูนมีประสิทธิภาพท่ี 98.67/96.80 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์

ก าหนดให้ จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนมีคุณค่าแก่การเรียนของเด็กชั้นประถมศึกษาเป็นอยา่งดี และ

สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของสการ์แลนด์ สตีเฟน และเฟรนเบริกเซท (Scanlan Stephan and Feinberg Seth 2000:127-

139)  ปรากฏผลการวจิยัท่ีสามารถยนืยนัไดว้า่   การใชก้าร์ตูนในการจดัการเรียนการสอน เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้นกัเรียน

เกิดทกัษะการคิด และมองเห็นลกัษณะทางดา้นสังคมไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะมีความสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั ผลการ

เรียนรู้ของนกัเรียนสูงข้ึน นกัเรียนเกิดความพึงพอใจและสนุกกบัการเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 

หลังจากการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 แล้ว ผูร้ายงานพบข้อควรปรับปรุง และ

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นดงัต่อไปน้ี  คือ  ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนไปใช ้ และ

ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนคร้ังต่อไปโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนไปใช ้

     จากขอ้คน้พบของการศึกษา  ผูร้ายงานมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไปใชด้งัต่อไปน้ี 

  1.1 จากการศึกษา พบว่า นกัเรียนบางคนท ากิจกรรมไม่ทนัตามก าหนดเวลา ครูผูส้อนควรมีการยืดหยุ่น

เวลาตามความเหมาะสมกบัความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละคน 

  1.2 จากการศึกษา  พบว่า  ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน  

ครูผูส้อนควรอธิบายช้ีแจงใหน้กัเรียนเขา้ใจวธีิการท ากิจกรรมในบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน แต่ละเล่มอยา่งละเอียด พร้อมทั้ง

จดักิจกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนโปรแกรมการ์ตูน 

   1.3 จากการศึกษา พบว่า  ในขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรม ครูผูส้อนตอ้งคอยดูแลให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ

โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนชา้ ตอ้งใหค้วามส าคญั  เม่ือท าเสร็จตอ้งใหน้กัเรียนทราบผลงานและแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัทีท่ีพบ  

เพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจไดถู้กตอ้งและเป็นพ้ืนฐานในการเรียนขั้นต่อไป 

 

 

2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาคร้ังต่อไป 

     ผูร้ายงานมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาคร้ังต่อไป ส าหรับผูท่ี้สนใจในการพฒันาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน  ซ่ึง

ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและท าการศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี 

     2.1 ควรมีการศึกษาพฒันาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน   เพื่อสนบัสนุน และส่งเสริม           การสอนในทุกสาระ

การเรียนรู้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยเฉพาะเน้ือหาในแต่สาระมีมากและท่ีเขา้ใจยาก  เช่น  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ เป็นตน้  เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดง่้าย  เรียนรู้อยา่งมีความสุข และมี

เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
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    2.2 ควรมีการศึกษาพฒันาบทเรียนโปรแกรมการ์ตูน ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ในเน้ือหาและ

ระดบัชั้นอ่ืนๆ        

    2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืนๆ มาพฒันาผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ของนกัเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้  และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ 

และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิา วทิยาศาสตร์ 

 

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

1.มอบใหเ้พื่อนครูตามโรงเรียนประถมไดแ้ก่ 

 1. โรงเรียนวดัโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาธรรม 

 2. โรงเรียนวดัไผล่อ้ม 

 3. โรงเรียนวดัพิกลุทอง 

 4. โรงเรียนวดัหนองออ้ 

 5. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

 6. โรงเรียนวดับางล่ี 
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