
ช่ือเร่ือง รายงานการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้       

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษา     

ปีท่ี 6  โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  อาํเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  
 

ผู้ศึกษา จิราภา  มณีวรรณ 

ปีทีศึ่กษา 2554 

 

บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์    

ช่วยสอน เร่ือง พระรัตนตรัย ตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง            

พระรัตนตรัย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  อาํเภอสันทราย  

จงัหวดัเชียงใหม่  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2554  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียน     

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  อาํเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่   สาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2554  จาํนวน 3 หอ้งเรียน

รวมทั้งส้ิน 75 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย   แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สาระศาสนา  ศีลธรรม 

จริยธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  มีจาํนวน 15 แผน ใชเ้วลา 15 ชัว่โมง  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เร่ือง พระรัตนตรัย มี แบบทดสอบ  วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงใชท้ดสอบนกัเรียนก่อน เรียนและ

หลงั เรียนดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาํนวน 60 ขอ้ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ            

มี 4 ตวัเลือก และแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

จาํนวน 10 ขอ้  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบัตามแบบของลิเคริท  (Likert 

Scale)  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป และสถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และร้อยละ นาํเสนอผลการวเิคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย    
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ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 

 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย  มีค่าเท่ากบั  85.02/86.08  สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน         

ท่ีกาํหนดไว ้80/80 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง พระรัตนตรัย  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

โดยค่าเฉล่ียก่อนเรียนคิดเป็น ร้อยละ  52.22  และค่าเฉล่ียหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ  86.08 

  3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้  

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั พอใจมาก 
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 บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 กระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงของโลกยคุปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็น               

ดา้นเทคโนโลย ีขอ้มู ลข่าวสาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ วฒันธรรม ลว้นเป็นผลกระทบ           

ต่อการจดั การศึกษาของชาติ เป็นอยา่งมาก  ส่งผลใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ่ เพื่อสร้าง                

“คนรุ่นใหม่” ท่ีสามารถคิดวเิคราะห์แกปั้ญหาอยา่งรอบคอบ ตดัสินใจอยา่งชาญฉลาด มีความรู้         

คู่คุณธรรม   มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคม              

ดว้ยความสงบสุข 

 จากแนวคิดดงักล่าวทาํใหทุ้กฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีดูแลการศึกษาของชาติไดเ้สนอแนะแนวทาง       

ในการจดัการศึกษา โดยการ จดัการเรียนรู้ตอ้งเนน้การฝึกปฏิบติัจริงในวชิาท่ีเรียน เนน้กระบวนการ            

คิดวเิคราะห์ การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง การเรียนการสอนตอ้งเนน้ใหเ้ด็กเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้

ซ่ึงกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม 2545) มาตรา 22      

หนา้ 5 วา่“การจดั การศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ พฒันาตนเองได้    

และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ” สอดคลอ้งกบัจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็น คนดี  มีปัญญา  มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ                       

และประกอบอาชีพ กาํหนด ใหผู้เ้รียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ เห็นคุณค่า        

ของตนเอง มีวนิยั และ ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด                  

การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ  

 การท่ีจะปลูกฝังจริยธรรมใหก้บัเด็กนกัเรียนเพื่อใหมี้ศีลธรรมอนัดีงาม  เป็นกระบวนการ

ทางการศึกษา  ซ่ึงในแต่ละสถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีช่วยปลูกฝังเด็ก  ไม่วา่จะเป็นครอบครัว  โรงเรียนหรือ

สังคมโดยทัว่ไป ลว้นแต่มีลกัษณะและวธีิการปลูกฝัง จริยธรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป  เช่น โรงเรียน 

ซ่ึงทาํหนา้ท่ีปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่เด็ก นกัเรียน ต่อจากครอบครัว  จะมีวธีิการแตกต่าง        

ไปจากครอบครัว คือโรงเรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  โดยมีหลกัสูตร  บทเรียน ท่ีแน่นอน มีวธีิการ

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 2 

ปลูกฝังถ่ายทอด และการประเมินผลเป็นระบบในขณะท่ีครอบครัวปลูกฝังและถ่ายทอด  จริยธรรม

โดยการใหก้ารเล้ียงดูอยา่งใกลชิ้ด  ใหค้วามรัก  ความอบอุ่น  รวมทั้งการลงโทษ การใหร้างวลัแก่เด็ก

แต่ในปัจจุบนัก็ยงัพบวา่  การเกิดปัญหาต่าง  ๆ เกิดจากเด็กนกัเรียน  เช่น การทะเลาะววิาท การลกัขโมย 

การเสพยาเสพติด  เป็นตน้  อนัแสดงใหเ้ห็นวา่เด็กนกัเรียนยงัคงขาด  ศีลธรรมและจริยธรรม             

ในการดาํเนินชีวติอยูม่าก  ซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาวธีิการสอน สาระศาสนา  

ศีลธรรม และจริยธรรม ในโรงเรียนเอาจริงเอาจงัและเขม็งวด 

 การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 25 51 

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรม    

ของพระพุทธศาสนา ไดถู้กบรรจุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มประสบการณ์ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันา พฤติกรรม       

ดา้นความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมคาํสอน          

ของศาสนาท่ีตนนบัถือรวมทั้งมีส่วนร่วม ศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนามากยิง่ข้ึน   

จากสรุปผลการประเมินตนเอง( SAR)ของโรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียน  ในปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2553 ยงัอยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึงแสดง     

ไดด้งั ตาราง 1   

ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอสันทราย จงัหวดั

เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2553( โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย, 2553 หนา้ 29) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 

66.50 69.50 

 

จากตาราง 1 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอสันทราย 

จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2553 โดยภาพรวมไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของโรงเรียน    

ร้อยละ 70 
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เม่ือพิจารณาคะแนนสอบหลงัเรียนของแต่ละสาระ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอสันทราย 

จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2553 พบวา่ ไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า ของโรงเรียน   

ร้อยละ 70 เช่นกนั ซ่ึงแสดงไดด้งัตาราง 2   

ตาราง 2 แสดงคะแนนสอบหลงัเรียนของแต่ละสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอสันทราย 

จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2553 

 

สาระ ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 62 65 

2. หนา้ท่ีพลเมือง 70 70 

3. เศรษฐศาสตร์ 65 68 

4. ประวติัศาสตร์ - - 

5. ภูมิศาสตร์ 69 75 

ภาพรวม 66.50 69.50 

 

จากตาราง 2 พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียนของแต่ละสาระ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 

ศึกษาศาสนา และวฒันธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอ        

สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2553 สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ไม่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าของโรงเรียน ร้อยละ 70 และ โดยเฉพาะ สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม            

มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนตํ่าสุด ร้อยละ 63.5 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมองถึงสาเหตุท่ีทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย นัน่คือ โรงเรียน                  

วดัแม่แกด้นอ้ย เป็นโรงเรียนท่ีมีเด็กพิเศษเรียนร่วมจาํนวนมาก  การท่ีครูผูส้อนใชว้ธีิการสอนแบบ

เดียวกนักบันกัเรียนทุกคน ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีไม่เหมาะสมเน่ืองจาก ผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั 

ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา ความสามารถ ความสนใจ ตลอดจนพื้นฐานทางครอบครัวและวธีิการ

เรียนรู้ยอ่มทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดไ้ม่เท่ากนั การท่ีครูผูส้อน มีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอน  

จึงทาํใหต้อ้งเตรียมการสอน นอ้ยลงทาํใหไ้ม่มี ประสิทธิภาพ เวลา สอนจะลดลง อีกทั้งในชั้นเรียน  
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หน่ึง  ๆ มีตั้งแต่นกัเรียนเรียนดีจนถึงเรียนอ่อน ทาํใหเ้ด็กเรียนเก่งไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้รียน           

ดียิง่ข้ึน ส่วนเด็กท่ีเรียนอ่อนก็ไม่มีความพยายาม ไม่กระตือรือร้นในการเรียน เน่ืองจากเรียนแลว้      

ไม่ประสบผลสาํเร็จ ดงันั้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง      

ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด สร้างบรรยากาศ ท่ีเร้าใจ สนุกสนาน น่าสนใจ ซ่ึงเป็น          

การจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างเจตคติท่ีดีต่อครู และต่อวชิาท่ีเรียนไดดี้ อนัจะส่งผลใหผู้เ้รียน        

เกิดพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอีกดว้ย (ประดิษฐ ์เตชนนัท ์อา้งใน 

ลาํดวน วงศฝ้ั์น, 2542, หนา้ 2) ดงันั้นการท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูจะตอ้งลดบทบาทจากการสอนเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา จะตอ้งเนน้

บทบาทของนกัเรียนตั้งแต่เร่ิม คือ ร่วมวางแผนการเรียน การวดัผล ประเมินผล และตอ้งคาํนึงวา่

กิจกรรม การเรียนนั้นเนน้การพฒันากระบวนการคิด วางแผน  ลงมือปฏิบติั  ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ครูจึง เปล่ียนมาเป็นผูส้นบัสนุนกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ใน ตวัผูเ้รียน ครูจะตอ้งวเิคราะห์ผูเ้รียน     

รู้จกัความสามารถของนกัเรียนก่อนลงมือพฒันา  ครูตอ้งพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน              

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียน  เกิดความสนใจ อยากเรียน อยากรู้           

ใหน้กัเรียนรู้จกัคิด รู้จกัแสวงหาความรู้  ความเขา้ใจ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรจดัให้

ผูเ้รียนไดล้งมือกระทาํดว้ยตนเอง โดยครูจดัสถานการณ์และช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียน เกิดการ คิด 

รวมทั้งใชค้าํถามใหน้กัเรียนไดรู้้จกัคน้ควา้หาคาํตอบ (สุรชาติ  สังขรุ่์ง, 2542, หนา้ 7) 

 การนาํเอาเทคนิควธีิการสอนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปัจจยัทางการศึกษาต่าง  ๆ เขา้มาช่วย

เพื่อแกปั้ญหาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียน        

เรียนอยา่งมีความสุข บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาท่ีเรียน           

การนาํเทคโนโลยหีรือนวตักรรมต่าง  ๆ มาประยกุตเ์ขา้กบัวธีิสอนยอ่มก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ        

ในการเรียนการสอนอยา่งแน่นอน ส่ือท่ีจะนาํมาประกอบการเรียนการสอนนั้นมีอยูห่ลายชนิด ไดแ้ก่ 

สไลด ์เทป โทรทศัน์ ภาพยนตร์ เคร่ืองช่วยสอน เป็นตน้  

 แต่ท่ีผา่นมา การเรียนรู้ในสาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ยงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียน  

ใหมี้ลกัษณะ “มองกวา้ง คิดไกล ใฝ่ดี ” พร้อมท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน(สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540, หนา้ 21)  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่านั้น ท่ีจะเอ้ือต่อการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ  การส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมจดัวา่เป็นความยากลาํบากท่ีจะทาํใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม  การส่งเสริมจริยธรรม               

จะตอ้งหาวธีิการท่ีทาํใหเ้กิดการยอมรับในแนวปฏิบติั เพื่อใหค้าํสอนทางพระพุทธศาสนาแทรกซึม

อยูใ่นจิตสาํนึกของคนไทยเพื่อสร้างสังคมใหส้งบร่มเยน็ต่อไปในอนาคต การส่งเสริมใหผู้เ้รียน               
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ไดมี้ความรู้และมีส่วนร่วมในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสร้างพื้นฐาน     

ของคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ใหก้บัผูเ้รียนในดา้นต่าง  ๆ แต่จากสภาพการ จดัการเรียน       

การสอนเพื่อส่งเสริม ศีล ธรรม จริยธรรมในระดบัชั้นประถมศึกษาท่ีผา่นมายงัไม่ประสบผล                

อยา่งท่ีคาดหวงั เพราะการสอนยงัเนน้การบรรยายและท่องจาํ นาํความเบ่ือหน่าย  ไม่ น่าสนใจ           

ทั้งยงัขาดการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ค่อนขา้ง เป็นนามธรรมยากแก่การเขา้ใจ จึงควร

ปรับกระบวนการสอนเพื่อใหเ้กิดการพฒันาแก่ผูเ้รียน ดงันั้น ส่ือการสอนเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งมาก 

ในการ ใช้ประกอบการสอนของครู เพราะส่ือการสอนเป็นตวักลางท่ีช่วยนาํและถ่ายทอดขอ้มูล 

ความรู้จากครู หรือจากแหล่งเรียนรู้ไปยงัผูเ้รียน เป็นส่ิงท่ีช่วยอธิบาย ขยายเน้ือความ สรุปความ       

ในบทเรียนซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน และบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้(วรีะชาติ 

บุญหนกั, 2547, หนา้ 50)  นอกจากนั้น ส่ือการสอนตอ้งเร้าความสนใจ เช่น มีการใชสี้ รูปภาพ ลวดลาย 

ภาพเคล่ือนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี เสียงบรรยาย  เพื่อใหเ้กิดความอยากเรียนรู้ และมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในแง่ท่ีผูเ้รียนไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนและสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ตลอดจนส่งเสริมการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งยดึผูเ้รียน           

เป็นสาํคญั   

 ในทาํนองเดียวกนั ปัญหาท่ีพบจากการจดักิจกรรม การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย พบวา่ การเรียนรู้ของนกัเรียนมีความแตกต่าง

กนัทั้งวธีิการเรียนรู้ ความสามารถในการจดจาํเน้ือหาสาระ ประกอบกบัการจดักิจกรรม  การสอน

ของครู ท่ีเนน้การบรรยายและใชส่ื้อรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ ทาํใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย           

ในบทเรียน เป็นเหตุใหผู้เ้รียนไม่เขา้ใจและไม่สามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดปัญหา         

ในการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนาในภายหลงั 

 จาก ปัญหาในการเรียนการสอน ท่ีกล่าวถึง  จึงควรหาวธีิ แกปั้ญหาดงักล่าวใหห้มดไป         

ซ่ึงในการแกปั้ญหาท่ีน่าจะเป็นไปไดห้นทางหน่ึง  คือ ครูควรนาํเอาเทคโนโลยทีางการศึกษา มาใช ้     

ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและใชเ้ทคนิค วธีิการสอนท่ีหลากหลาย  ซ่ึงจะ ทาํ ให้              

การจดัการ ศึกษาบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมี คุณภาพและมี ประสิทธิ ผล เช่น การ นาํเอาเทคโนโลยี

ทางดา้นเคร่ืองมือกบักระบวนการท่ีเป็นระบบมาใชใ้นการปรับปรุงวธีิการเรียนการสอน และจดัให้

อยูใ่นรูปของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงเป็นส่ือประสมประเภทหน่ึง ท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเร่ืองท่ีสอน 

โดยมีระบบการผลิตและการนาํส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั สาระการเรียนรู้  หน่วย การเรียนรู้         

และวตัถุประสงค ์ เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีสร้างข้ึนมาอยา่งเป็นระบบ ภายในของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                    
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จะประกอบดว้ยคู่มือการใช ้  ส่ือการเรียนการสอน และ แบบวดัประเมินผล ซ่ึงไดมี้ขั้นตอนการจดัทาํ   

คือ การกาํหนด จุดประสงค์ ของการสอน วเิคราะห์เน้ือหาการสอน วางแผน จดักิจกรรมการเรียน        

การสอน ผลิตและใชส่ื้อการสอนและการประเมินผลการสอน หลายรูปแบบจดัทาํ อยา่ง เป็นระบบ   

จะช่วยพฒันาการเรียนการสอน ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพราะผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะความรู้

พื้นฐานท่ีตนมีปัญหาก่อนท่ีจะเรียนเน้ือหาใหม่ ในการเรียนการสอนผูเ้รียน ไดมี้โอกาสสาํรวจ             

และคน้พบหลกัการดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูส้นบัสนุนกระบวนการคิดของผูเ้รียน  กิจกรรมการ เรียน          

มีความสอดคลอ้งกบัสภาพชีวติประจาํวนัของผูเ้รียนช่วยใหเ้กิดการถ่ายโยงความรู้ไดดี้ เหตุท่ีวา่

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนาํคอมพิวเตอร์เขา้ไปใชใ้นการศึกษาในลกัษณะของการนาํเสนอ

บทเรียนแทนผูส้อนและผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ย ตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 , หนา้  5) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้อาศยัทฤษฎีหลกั  ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยจิตวทิยาการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเสริมแรง ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนไปตามความสามารถ

ของแต่ละบุคคล และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ยงัเป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถโตต้อบกบัผูเ้รียนได้ ดี 

นอกจากน้ียงัเป็นส่ือสาํหรับการเรียนเป็นรายบุคคลท่ีดี เพราะผูเ้รียนสามารถ กาํหนดเวลา สถานท่ี   

ท่ีจะเรียนท่ีไหน เม่ือ ไร ตาม ความตอ้งการของผูเ้รียน และผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม ความสามารถ          

ของตนเอง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความรู้พื้นฐานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ของผูเ้รียน นอกจากน้ี คอมพิวเตอร์

ช่วยสอน มีการเสริมแรงใหก้บัผูเ้รียน โดยใหข้อ้มูลยอ้นกลบัอยา่งรวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

มีแบบวดัประเมินผลไวใ้นหน่วยความจาํ เพื่อวดัความรู้ ความเขา้ใจ ก่อน - หลงัเรียน  ซ่ึงคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนจะนาํเสนอเน้ือหาไปตามลาํดบัของการออกแบบการเรียนการสอน    

 ปัจจุบนั  คอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจาํวนั มากข้ึน ทั้งน้ีเพราะคอมพิวเตอร์

สามารถนาํมาประยกุตใ์นการช่วยงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี และมีการใชง้านหลายรูปแบบความสามารถ

หน่ึงท่ีคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีส่วนทาํใหก้ารทาํงานง่ายข้ึน คือดา้นการเรียนและการสอน เพราะ

คอมพิวเตอร์สามารถส่ือสารในเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีเป็นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ไม่วา่จะ      

เป็นภาพและเสียง รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ และผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองนอกเวลา      

เรียนได ้ทาํใหใ้นปัจจุบนัสถานศึกษาต่าง ๆ ไดมี้การริเร่ิมท่ีจะนาํส่ือการสอนต่าง ๆ มาแปลงรูปแบบ

ลงคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้นั้นใหมี้รูปแบบท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั อีกทั้ง      

ยงัสามารถนาํกลบัมาใชห้รือดดัแปลงใหเ้น้ือหาทนัสมยัไดไ้ม่ยาก ซ่ึงถา้มีการใชง้านส่ือการสอน         

ในรูปแบบคอมพิวเตอร์กนัอยา่งแพร่หลาย คงจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ      

อีกทั้ง  ยงัสามารถนาํความรู้นั้นมาช่วยแกปั้ญหาของประเทศ ท่ีกาํลงัเผชิญอยูไ่ดไ้ม่ยาก  ซ่ึงส่ือการสอน               
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ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ คือ CAI (Computer Assisted Instruction) สุรางค ์ โคว้ตระกลู (2541, หนา้ 360) 

ไดส้รุปบทบาทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวด้งัน้ี 

1. ช่วยนกัเรียนเป็นรายบุคคล ในการทบทวนความรู้และทาํแบบฝึกหดัเพื่อเพิ่ม          

ความเขา้ใจ หรือเกิดการเรียนรู้วชิาท่ีเรียน 

2. ทาํหนา้ท่ีเป็นผูติ้วนกัเรียน โดยอธิบายส่ิงท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ หรือใหข้อ้มูลข่าวสาร

เพิ่มเติม เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีกาํลงัศึกษา 

3. ทาํหนา้ท่ีทาํการทดสอบนกัเรียนท่ีจะเร่ิมเรียนในหน่วยต่าง  ๆเพื่อวเิคราะห์ดูวา่นกัเรียน

มีความรู้ระดบัใด 

4. ทาํหนา้ท่ีทาํการทดสอบหลงัจากนกัเรียนไดเ้รียนจบบทเรียน และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั

บอกนกัเรียนทราบวา่ทาํผดิถูกอยา่งไร 

5. ช่วยจดัโปรแกรมการเรียนใหน้กัเรียนเป็นรายบุคคล โดยใชข้อ้มูลจากการทดสอบ 

6. ช่วยในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัชีวติจริง  โดยใชส้ถานการณ์จาํลอง 

7. คอมพิวเตอร์สามารถใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งลึกซ้ึง นอกเหนือไปจากเน้ือหาในหลกัสูตร  

หรือจากการสอนของครูจึงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เป็นอยา่งดี 

8. คอมพิวเตอร์สอนใหน้กัเรียนคิดแกปั้ญหา โดย Algorithms  คือ  การสอนใหผู้เ้รียน    

ตั้งปัญหาไดถู้ก วเิคราะห์ปัญหาเป็นส่วนยอ่ย  และแกปั้ญหา 

 จากสภาพปัญหาและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึง ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์          

ช่วยสอนข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอาํนาจ ท่ีมุ่งเนน้ใหมี้การนาํนวตักรรมท่ีทนัสมยัมาใช ้ 

ในการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามหลกัธรรมคาํสอน                       

ของพระพุทธศาสนา  เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามท่ีสถานศึกษา

กาํหนดไว ้
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และ วฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย 

อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่   
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2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ดว้ยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่   

 3.  เพื่อศึกษาความพึงใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และ วฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย 

อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตด้านประชากร  

 ประชากร  ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน                  

วดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2554  จาํนวน 3 หอ้งเรียน  รวมทั้งส้ิน 75 คน 

 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 

วฒันธรรม   เร่ือง  พระรัตนตรัย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  อาํเภอสันทราย  

จงัหวดั  เชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ท่ีสร้างดว้ยโปรแกรม สาํเร็จรูป Macromedia 

Authoware Professional Version 7.01 เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  แบ่ง เป็น 3 หน่วย การเรียนรู้

ดงัน้ี 

 หน่วยท่ี 1  พระพุทธ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 : พุทธประวติั 

     ตอนท่ี 2 : วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 

 หน่วยท่ี 2  พระธรรม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1 : โอวาท 3 

    ตอนท่ี 2 : พุทธศาสนสุภาษิต 

 หน่วยท่ี 3   พระสงฆ ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1 : มารยาทชาวพุทธ 

    ตอนท่ี 2 : ศาสนพิธี 
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ตัวแปรในการศึกษา   

 ตัวแปรต้น   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วฒันธรรม เร่ือง พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  อาํเภอสันทราย  

จงัหวดัเชียงใหม่  

 ตัวแปรตาม  ประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  

อาํเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  อาํเภอ       

สันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 

 ความ พึงพอใจ ของนกัเรียน ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  

อาํเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  

 

สมมติฐานการศึกษา 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มส าระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง  

พระรัตนตรัย  ของนกัเรียนสูงข้ึนหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. นกัเรียนมีความ พึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  ในระดบัมาก 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

เร่ือง  พระรัตนตรัย  หมายถึง  บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูป Macromedia Authoware Professional Version 7.01 ภายในประกอบดว้ยเน้ือหากลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วฒันธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยจดัเน้ือหาเพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาตรงกบัสถานการณ์จริงใหม้ากท่ีสุด         
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มีแบบฝึก ทกัษะ ทา้ยบทเรียนแต่ละบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน     

โดยนาํเสนอขอ้มูล เน้ือหา ภาพ เสียง ซ่ึงออกแบบไวน้าํเสนอบทเรียนทีละส่วนตามลาํดบัขั้นตอน

การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ซ่ึง นกัเรียน สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ขอ้มูลจะเก็บไวใ้นรูปแบบ         

CD – ROM การเรียนมีลกัษณะแบบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ โดยผูเ้รียน              

ตอ้งตอบสนองต่อกิจกรรมต่าง  ๆ  ท่ีปรากฏบนจอภาพ ( Monitor) ทางแป้นพิมพ ์( Keyboard)             

เมา้ส์ (Mouse) ผูเ้รียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง ความสามารถของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีช่วยใหค้รูหรือ นกัเรียน  ใชเ้รียนและทาํแบบฝึก ทกัษะ ระหวา่งเรียน                 

และหลงัเรียนตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

   80 ตวัแรก หมายถึง ค่าร้อยละ 80 ของคะแนนเฉล่ียของ นกัเรียน ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการ           

ทาํแบบฝึกทกัษะและกิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย 

  80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าร้อยละ 80 ของคะแนนเฉล่ียของ นกัเรียน ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการ           

ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย ของนกัเรียน โดยวดัจากการทาํแบบทดสอบ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบ  ชนิดเลือกตอบ      

มี 4 ตวัเลือก จาํนวน 60 ขอ้ 

 ความพงึพอใจ ของผู้เรียน  หมายถึง ความรู้สึก  ความคิดเห็น ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  

ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนมีความชอบ ความสนใจ สนุก สนาน เร้าใจ ไม่เครียด  โดยประเมินจากแบบ

ประเมินความพึงพอใจ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั   
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1. ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 

วฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพใชพ้ฒันาการเรียนการสอนได้ 

2. ไดข้อ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลงัเรียนดว้ย บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง พระรัตนตรัย           

เพื่อนาํไปพฒันาสร้างส่ือการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้อ่ืนต่อไป 

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สามารถ นาํไปใช้      

ในการปรับปรุงเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน  
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

  การศึกษารายงานการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551   

2. การจดัสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

            2.1  ความสาํคญัของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระ พระพุทธศาสนา 

 2.2  จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

 2.3  แนวทางการจดัการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  

 2.4  การสอนสาระพระพุทธศาสนา   

 2.5  บทบาทของครูและนกัเรียนในการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา 

3. ปรัชญาแนวคิดและทฤษฏีท่ีสาํคญัของวธีิการจดักิจกรรม การเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.2 ลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.3 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.4 ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.5 ขอ้จาํกดัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.6 รูปแบบการจดับทเรียนในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.7 ขั้นตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.8 การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    

5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

6.  ความพึงพอใจ 

7.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.  หลกัสูตร แกนกลาง การศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  25 51   การจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระ        

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    

  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และ  วฒันธรรมเป็นหลกัสูตร               

ท่ีกาํหนดใหก้ารจดัการศึกษาตามหลกัสูตรตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์     

ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมแห่งความเป็นไทย      

ในการดาํรงชีวติ สามารถอยูก่บัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  เปิดโอกาสใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการ          

จดัการศึกษาพฒันากระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา       

ขั้นพื้นฐานกาํหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดี

ของชาติการดาํรงชีวติและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  กระทรวงศึกษา ธิการ      

ในฐานะท่ีรับผดิชอบการพฒันาหลกัสูตรจึงไดพ้ฒันาเป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศท่ีมี

มาตรฐานการเรียนรู้เป็นขอ้กาํหนดคุณภาพของนกัเรียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ  คุณธรรม 

จริยธรรม  ค่านิยม และมีสาระการเรียนรู้เป็นองคก์าํหนดความรู้เป็นเน้ือหา  สาระครอบคลุม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 12 ปี และเพื่อใหส้ถานศึกษา  ครู ผูส้อน  และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถ              

จดัทาํหลกัสูตรไดต้าม  ความเหมาะสมกบันกัเรียนและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร          

(กรมวชิาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 หนา้ 9)  

  ในส่วนของการจดัการเรียนรู้พระพุทธศาสนากระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดมาตรฐาน    

การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ในสาระ ท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม  

จริยธรรม  ไวด้งัน้ี 

 

 สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ในหลกัสูตร แกนกลาง การศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

พุทธศักราช  2551   

 มาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

   สาระที ่ 1  :  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 

   มาตรฐาน  ส  1.1 : รู้และ เขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา  หลกัธรรม                  

ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่ และปฏิบติัตน

ตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
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 ตวัช้ีวดัชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

1.  วเิคราะห์ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจาํชาติ หรือ       

ความสาํคญัของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
2.  สรุป พุทธประวติั ตั้งแต่ปลงอายสุังขาร จนถึงสังเวชนียสถานหรือประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือ 

ตามท่ีกาํหนด 
3.  เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม  แบบอยา่งการดาํเนินชีวติ และ ขอ้คิดจากประวติั       

สาวก ชาดก  เร่ืองเล่า และศาสนิกชน ตวัอยา่งตามท่ีกาํหนด 
4. วเิคราะห์ความสาํคญั และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบติัตาม ไตรสิกขาและหลกัธรรม  

โอวาท 3  ในพระพุทธศาสนาหรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 
5.  ช่ืนชมการทาํความดีของบุคคลในประเทศตามหลกัศาสนา  พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบติั  

ในการดาํเนินชีวติ 
6.  เห็นคุณค่า และ สวดมนต ์แผเ่มตตาและบริหารจิต เจริญปัญญา มีสติท่ีเป็นพื้นฐาน     

ของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 
7.  ปฏิบติัตน ตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือเพื่อแกปั้ญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด 
8.  อธิบายหลกัธรรมสาํคญัของศาสนาอ่ืน ๆโดยสังเขป 
9.  อธิบายลกัษณะสาํคญัของศาสนพิธี  พิธีกรรมของศาสนาอ่ืน  ๆ และปฏิบติัตนไดอ้ยา่ง

เหมาะสมเม่ือตอ้งเขา้ร่วมพิธี 

   มาตรฐาน  ส  1.2  :  เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และ ธาํรงรักษา

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

   ตวัช้ีวดัชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

  1 .  อธิบายความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ  ในศาสนสถาน และปฏิบติัตนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
  2 . มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามท่ีกาํหนด 
  3 .  อธิบาย ประโยชน์ของการเขา้ร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวนั

สาํคญัทางศาสนาตามท่ีกาํหนดและปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
  4 . แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
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  ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา                 

และวฒันธรรม 

  สาระที ่1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

    มาตรฐาน  ส 1.1 รู้ และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา  หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนั 
อยา่งสันติสุข 
  

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1 . วเิคราะห์ความสาํคญั        

ของพระพุทธศาสนาในฐานะ

เป็นศาสนาประจาํชาติหรือ

ความสาํคญัของศาสนาท่ีตน 

นบัถือ 

1.  พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจาํชาติ  เช่น         

เป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย เป็นรากฐานทางวฒันธรรมไทย         

เป็นศูนยร์วมจิตใจ เป็นมรดกทางวฒันธรรมไทย และเป็นหลกั  

ในการพฒันาชาติไทย   

2. สรุปพุทธประวติั ตั้งแต่ 

ปลงอายสุังขารจนถึ งสังเวชนีย

สถานหรือประวติัศาสดา 

ท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 

 

1.  สรุปพุทธประวติั (ทบทวน) 

2.  ปลงอายสุังขาร 

3.  ปัจฉิมสาวก 

4.  ปรินิพพาน 

5.  การถวายพระเพลิง 

6.  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 

7.  สังเวชนียสถาน 4 

3. เห็นคุณค่าและประพฤติตน

ตามแบบอยา่งการดาํเนินชีวติ

และขอ้คิดจากประวติัสาวก 

ชาดก/เร่ืองเล่า และ  ศาสนิกชน

ตวัอยา่งตามท่ีกาํหนด 

1.  พระราธะ 

2.  ทีฆีติโกสลชาดก 

3.  สัพพทาฐิชาดก 

4.  พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 

5.  สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรม-พระปรมานุชิตชิโนรส www.kr
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4. วเิคราะห์ความสาํคญัและ

เคารพ  พระรัตนตรัย  ปฏิบติั

ตามไตรสิกขาและหลกัธรรม

โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  

หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ี

ตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 

1.  พระรัตนตรัย 
- ศรัทธา 4 

1.1  พระพุทธ 

       - พุทธกิจ 5 

1.2  พระธรรม 

       - อริยสัจ 4 
       - หลกักรรม 

1.3   พระสงฆ ์

2.  ไตรสิกขา 

          - ศีล สมาธิ ปัญญา 

3.  โอวาท 3 

3.1 ไม่ทาํชัว่ 

- เบญจศีล 

- อบายมุข 6 

- อกุศลมูล 3 

3.2  ทาํความดี 

- เบญจธรรม 

        - กุศลมูล 3 

        - พละ 3 

        - คารวะ 3 

        - กตญั�ูกตเวทีต่อพระมหากษตัริย ์

        - มงคล 38 

       -  มีวนิยั  

        - การงานไม่มีโทษ 

        - ไม่ประมาทในธรรม 

3.3  ทาํจิตใหบ้ริสุทธ์ิ (บริหารจิตและเจริญปัญญา) 

4.  พุทธศาสนสุภาษิต 

4.1 สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ (คนจะไดเ้กียรติดว้ยสัจจะ)   

4.2   ยถาวาที  ตถาการี  (พดูเช่นไร  ทาํเช่นนั้น) 
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5 . ช่ืนชมการทาํความดี         

ของบุคคลในประเทศตามหลกั

ศาสนา พร้อมทั้งบอก          

แนวปฏิบติัในการดาํเนินชีวติ 

-   ตวัอยา่งการกระทาํความดีของบุคคลในประเทศ  

   

6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์     

แผเ่มตตา และบริหารจิตเจริญ

ปัญญา มีสติท่ีเป็นพื้นฐาน    

ของสมาธิในพระพุทธศาสนา 

หรือการพฒันาจิตตามแนวทาง

ของศาสนาท่ีตนนบัถือ ตามท่ี

กาํหนด 

 

 

1.  สวดมนตไ์หวพ้ระ สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัยและแผเ่มตตา 

     1.1  รู้ความหมายของสติสัมปชญัญะ สมาธิและปัญญา 

     1.2 รู้วธีิปฏิบติัและประโยชน์ของ การบริหารจิต                

และเจริญปัญญา 

     1.3  ฝึกการยนื การเดิน การนัง่ และ การนอนอยา่งมีสติ 

     1.4  ฝึกการกาํหนดรู้  ความรู้สึก  เม่ือตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูก         

ดมกล่ิน ล้ินล้ิมรส กายสัมผสัส่ิงท่ีมากระทบใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

     1.5  ฝึกใหมี้สมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และ 

การเขียน 

7. ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม

ของศาสนา ท่ีตนนบัถือ เพื่อ

แกปั้ญหาอบายมุข 

และส่ิงเสพติด 

1.  หลกัธรรม : อริยสัจ 4  หลกักรรม 

2.  โอวาท 3 :  เบญจศีล – เบญจธรรม  อบายมุข 6   

อกุศลมูล 3 กุศลมูล 3 

8 . อธิบายหลกัธรรมสาํคญั  

ของศาสนาอ่ืน ๆ โดยสังเขป 

1. หลกัธรรมสาํคญัของศาสนาต่าง ๆ  

1.1 พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ 4  โอวาท  3  ฯลฯ 

1.2 ศาสนาอิสลาม :  หลกัศรัทธา  หลกัปฏิบติั 

หลกัจริยธรรม  

1.3 คริสตศ์าสนา : บญัญติั  10 ประการ 

 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



18 

 

9 . อธิบายลกัษณะสาํคญั       

ของ ศาสนพิธี พิธีกรรม 

ของศาสนาอ่ืน  ๆ และปฏิบติั

ตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เม่ือตอ้งเขา้ร่วมพิธี 

1. ศาสนพิธีของศาสนาต่าง ๆ  

1.1  พระพุทธศาสนา 

- ศาสนพิธีท่ีเป็นพุทธบญัญติั เช่น บรรพชา     

อุปสมบท 

- ศาสนพิธีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธศาสนา เช่น   

ทาํบุญพิธีเน่ืองในวนัสาํคญัทางศาสนา 

1.2.  ศาสนาอิสลาม  เช่น  การละหมาด  การถือศีลอด               

การบาํเพญ็ฮจัญ ์ฯลฯ 

1.3.  คริสตศ์าสนา  เช่น  ศีลลา้งบาป  ศีลอภยับาป  ศีลกาํลงั    

ศีลมหาสนิท  ฯลฯ 

1.4.  ศาสนาฮินดู  เช่น พิธีศราทธ์  พิธีบูชาเทวดา 

  มาตรฐาน ส  1.2  เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธาํรงรักษา

พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาท่ีตนนบัถือ  

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1 . อธิบายความรู้เก่ียวกบั

สถานท่ีต่าง  ๆ ในศาสนสถาน 

และปฏิบติัตนไดอ้ยา่ ง

เหมาะสม  

1.  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ ภายในวดั เช่น            

เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

2.  การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมภายในวดั 

2. มีมรรยาทของความเป็น 

ศาสนิกชนท่ีดี ตามท่ีกาํหนด 

1.  การถวายของแก่พระภิกษุ 

2.  การปฏิบติัตนในขณะฟังธรรม 

3.  การปฏิบติัตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน  

เพื่อประโยชน์ต่อศาสนา 

3. อธิบายประโยชน์ของการ

เขา้ร่วมใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม 

และกิจกรรมในวนัสาํคญัทาง

ศาสนา ตามท่ีกาํหนด และ

ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 

 

1.  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนา 

พระปริตร 

2.  พิธีทอดผา้ป่า 

3.  พิธีทอดกฐิน 

4.  ระเบียบพิธีในการทาํบุญงานอวมงคล 

5.  การปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งในศาสนพิธีพิธีกรรม และวนัสาํคญั 
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ทางศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา วนัอฎัฐมีบูชา 

วนัอาสาฬหบูชา วนัธรรมสวนะ 

6. ประโยชน์ของการเขา้ร่วมในศาสนพิธี/พิธีกรรม และวนัสาํคญั 

ทางพระพุทธศาสนา 

4. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน

ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

1. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

- ขั้นเตรียมการ 

- ขั้นพิธีการ 

 

 

2.  การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

  2.1 ความสําคัญของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่ม สาระ             

การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติไทย ท่ีมีความสัมพนัธ์แนบแน่นกบั สังคมไทย          

มาชา้นานในทางประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาต่อเน่ืองมา     

โดยตลอด ส่วนใน ดา้นวฒันธรรม วถีิชีวติคนไทยมีความสัมพนัธ์ ประสานความกลมกลืนกบั            

หลกัความเช่ือ และปฏิบติัในพระพุทธศาสนาตลอดเวลาอนัยาวนา วดัเป็นสถานท่ีเป็นศูนยก์ลาง   

ของการศึกษาของคนในสังคมไทย เป็นแหล่งคาํสอน  การฝึกอบรม จดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสาํคญั       

ทั้งของรัฐและชุมชนก็มี ส่วนประกอบดว้ย พระพุทธศาสนาเป็นพิธีการเพื่อเนน้ย ํ้าความสาํคญั          

และเสริมคุณค่าทาง จิตใจ พิธีการทางพระพุทธศาสนายงัฝังลึกในจิตใจ และวถีิชีวติของชนชาวไทย    

จนกลายเป็นเคร่ืองหล่อหลอมกลัน่กรองนิสัยใจคอพื้นฐานทางจิตใจของคนไทยท่ีมีลกัษณะเฉพาะตน

ท่ีเรียกไดว้า่เอกลกัษณ์ของสังคมไทย   

 ผลจากความเจริญทางเทคโนโลยีของโลกในยคุปัจจุบนั ทาํใหป้ระชากร ส่วนต่าง  ๆของโลก  

มีการเคล่ือนไหวหล่อหลอมใหเ้ป็นประชากรโลก และรวมเป็นสังคมเดียวกนั การท่ีสังคมโลก       

จะดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งสันติสุข ประชาชนตอ้งเป็นพลเมืองดีทั้งในระดบัโลกและระดบัประเทศลงมา

จนถึงสังคมท่ีเล็กท่ีสุด การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีความสาํคญัในดา้นพฒันา

คุณลกัษณะต่างๆ ของผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดี มีเหตุผลดว้ยกุศลจิต คิดสร้างสรรค ์มัน่ในคุณธรรม 

นาํความรู้ เพื่อการดาํเนินชีวติท่ีมีความสุข โดยใชเ้ทคนิควทิยาการจากวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มาปรับใชใ้นการดาํรงชีวติใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งธรรมชาติ        

และสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งเรียน

ตลอด 12 ปีการศึกษา ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา จนถึงชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ท่ีรวมกนัเขา้หลายแขนง วชิา มีลกัษณะเป็น สหวทิยาการ โดยนาํวทิยาการจากแขนงวชิาต่างๆในสาขา

สังคมศาสตร์มาหลอมรวมเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  

จริยธรรม ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอ้มศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวทิยา ปรัชญาและศาสนา กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ท่ีออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศกัยภาพเป็นพลเมืองดีใหแ้ก่ผูเ้รียน มีเป้าหมายของการพฒันา

ความเป็นพลเมืองดี ซ่ึงถือเป้าความรับผดิของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  2.2 จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันา

ผูเ้รียนใหเ้กิดความเจริญงอกงามในดา้นต่าง ๆ คือ 

   1.  ด้านความรู้   จะใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในเน้ือหาสาระ ความคิดรอบยอดและหลกัการ

สาํคญัของวชิาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  

จริยธรรม ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอ้มศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวทิยา ปรัชญาและศาสนา ตามขอบเขต   

ท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดบัชั้นในลกัษณะการบูรณาการ 

 2.  ด้านทกัษะกระบวนการ  ดา้นผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดทกัษะ และกระบวนการต่างๆ  

เช่น ทกัษะทางวชิาการ ทกัษะทางสังคม ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการแสวงหาความรู้  เป็นตน้ 

 3.  ด้านเจตคติและค่านิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม      

จะช่วยพฒันาเจตคติและค่านิยม ท่ีเก่ียวกบัวถีิประชาธิปไตยและความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เช่น    

รู้จกัเป็นผูน้าํ ผูต้าม มีระเบียบวนิยั  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความความกตญั�ู  รักเกียรติภูมิแห่งตน 

ดาํรงชีวติอยูใ่นความพอดี  เห็นคุณค่าในการทาํงาน  รู้จกัคิดวเิคราะห์  รู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม  

เคารพสิทธิของผูอ่ื้น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รักทอ้งถ่ิน รักประเทศชาติ เห็นคุณค่า อนุรักษ์

และพฒันาศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งมีความศรัทธาในหลกัธรรมคาํสอนของศาสนา 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 พอสรุปไดว้า่  การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา     

และวฒันธรรม จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการทาํงานเป็นกลุ่ม สามารถนาํความรู้ ทกัษะ ค่านิยม

และเจตคติท่ีไดรั้บการอบรมบ่มนิสัยมาใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใ นชีวติประจาํวนั                

ของผูเ้รียนได้ นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม                 

ทั้งทาง ธรรมชาติ และ สังคมวฒันธรรม แลว้ ยงัมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงตลอดจน            
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การนาํความรู้ ทางจริยธรรม หลกัธรรมทางศาสนา มาพฒันาตนเองและสังคม ทาํใหผู้เ้รียนดาํรงชีวติ

ในสังคมอยา่งมีความสุข  

  2.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา         

ข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เกิดข้ึนในช่วงท่ีสังคมไทย        

มีวกิฤติทางศีลธรรม คนไทยกาํลงัแสวงหากระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ วธีิคิดใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพ

นบัถือพระพุทธศาสนา หลกัสูตรดงักล่าวมีเจตนารมณ์แน่วแน่ท่ีจะพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนเก่ง ดี 

และมีวจิารณญาณ ผูท้รงคุณวฒิุทั้งฝ่ายสงฆแ์ละคฤหสัถไ์ดม้องเห็นวา่การเรียนรู้ตามพุทธวธีิ         

เป็นส่ิงลํ้าเลิศ กาํหนดแนวทางการจดัหลกัสูตรพระพุทธศาสนาใหถู้กตอ้ง เหมาะสมและชดัเจน    

เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดศรัทธาอยา่งสูงในพระรัตนตรัย  เช่ือมโยง บูรณาการสาระการเรียนรู้              

พระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ ์ใหมี้เอกภาพอยูท่ี่ความมีศรัทธาอยา่งแนวแน่ต่อพระรัตนตรัย          

มุ่งนาํหลกัธรรมซ่ึงมีอริยสัจ 4 เป็นกรอบไวจ้ดัการเรียนรู้ขบัเคล่ือนสาระการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเกิด  

การเรียนรู้ตามพุทธวธีิ  นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาชีวติ และนาํกระบวนการเรียนรู้ตาม    

พุทธวธีิไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ การทาํงาน และการประกอบอาชีพ 

 ดงันั้น การออกแบบการเรียนรู้  เป็นการจดัการเรียนรู้  เช่ือมโยง เป็นอรรถสัมพนัธ์      

บูรณาการใหเ้กิดความคิดรวบยอดหลกั คือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ใชก้ระบวนการเรียนรู้

เชิงรุก (Active Learning)ใหผู้เ้รียนไดล้งมือเรียนรู้ดว้ยสมาธิและการพิจารณาตนเอง ( Self Learning) 

ในสาระการเรียนรู้ความคิดรวบยอด ( Concept Learning) ในสาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนดฝึกปฏิบติั    

ตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง ดว้ยการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกฝนใหเ้กิดสติ สมาธิอยูต่ลอดเวลา        

ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้สาระหรือวชิาอ่ืนดว้ย  (กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ก ,          

หนา้ 168- 169)  

  2.4  การสอนสาระพระพุทธศาสนา 

 ความสําคัญของการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติไทย ดว้ยคนไทยส่วนใหญ่ไดเ้คารพนบัถือ

พระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวติ สืบทอดกนัมาเป็นเวลาชา้นาน นบัแต่โบราณกาล จวบจนปัจจุบนั

ท่ีชาติไทยมีความมัน่คง ดาํรงเอกราช มีอธิปไตยเป็นอิสร ะเสรี อยูไ่ดต้ราบทุกวนัน้ีก็ดว้ยคนในชาติ   

ยดึมัน่อยูใ่นสามคัคีตามหลกัธรรมพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม ซ่ึงเป็นปัจจยั

เสริมสร้างสามคัคีธรรมระหวา่งคนในชาติ ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา ดงันั้น

หลกัธรรมคาํสอนทางศาสนาจึงมีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาความมัน่คงของประเทศชาติ         
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ดงักระแสพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีตรัส  ต่อพระสันตปาปา จอห์น ปอล ท่ี 2 

มีขอ้ความตอนหน่ึงวา่ “คนไทยเป็นศาสนิกชนทีด่ีทัว่กนั ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา อนัเป็นศาสนา

ประจําชาติ ” และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั   มีพระราชนิพนธ์ ไวใ้นเทศนาเสือป่าวา่    

“ เป็นหน้าทีข่องเราทีจ่ะต้องตั้งใจทีจ่ะรักษาความมั่นคง  ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย       

อย่าให้มีอนัตรายมาถึงได้  ต้องรักษาพระศาสนาอนันีใ้ห้คงอยู่   ในเมืองไทยอกีต่อไป ต้องรักษาไว้

เพือ่เป็นมรดกแก่ลูกหลานเราทั้งหลาย...” 

 ขา้พเจา้รู้สึกวา่ไดท้าํหนา้ท่ีสมควรแก่ผูอุ้ปถมัภพ์ระพุทธศาสนา เราตั้งใจจะรักษา

พระพุทธศาสนาของเราดว้ยชีวติ  ขา้พเจา้และท่านทั้งหลายตั้งใจอยูใ่นขอ้น้ี และถา้ท่านตั้งใจจะช่วย

ขา้พเจา้ในกิจกรรมอนัใหญ่หลวงน้ีแลว้ก็จะเป็นท่ีพอใจแก่ขา้พเจา้เป็นอนัมาก   เมืองเราเกือบจะเป็น

เมืองเดียวในโลกท่ีไดมี้บุคคลนบัถือพระพุทธศาสนามากเป็นเหล่าเดียวกนั เพราะฉะนั้นเป็นหนา้ท่ี

ของเราทั้งหลาย ท่ีจะช่วยกนับาํรุงพระพุทธศาสนาอยา่ใหเ้ส่ือมสูญไป เราจะตอ้งรักษาความเป็นไทย

ของเราใหย้ ัง่ยนื เราจะตอ้งรักษาพระพุทธศาสนาใหถ้าวรวฒันาการ ”  (กรมวชิาการ  

กระทรวงศึกษาธิการ,  2545ก, หนา้ 1-2) 

 สาํหรับพระเทพเวที  (ประยทุธ์  ปยตฺุโต)  (อา้งใน กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ,  

2545ก, หนา้ 2-5)  ไดใ้หเ้หตุผลท่ีคนตอ้งเรียนรู้พระพุทธศาสนา  ไวด้งัน้ี 

1. พระพุทธศาสนาเป็นจริยศึกษา เพื่อรับมือกบัปัญหาของยคุพฒันา 

2. พระพุทธศาสนาเป็นระบบจริยธรรมท่ีต่อติดกบัพื้นฐานเดิมของสังคมไทย 

3. ชาวพุทธควรมีสิทธิเรียนจริยศึกษาแบบพุทธ 

4. สังคมไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบในการจดัจริยศึกษาท่ีมีเอกภาพ 

5. สังคมไทยไม่มีเหตุผลท่ีจ ะไม่สอนจริยศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนา เน่ืองจาก

พุทธศาสนาในประเทศไทยมีเอกภาพมาก ถึงขั้นท่ีอาจพดูไดว้า่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

6. การเรียนพระพุทธศาสนาเพื่อมาร่วมอยูแ่ละร่วมพฒันาสังคมไทย 

7. การศึกษาเพื่อสร้างชนชั้นสาํหรับมาพฒันาสังคมไทย 

8. การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคมไทย 

9. ข่าวร้ายต่าง ๆ ในวงการพระพุทธศาสนาของไทยเป็นเคร่ืองสะทอ้นภาพเส่ือมโทรม

ทั้งของสถาบนัพุทธศาสนาและสังคมไทย 

10.  บูรณาการสาํคญั ขั้นตอนท่ีขาดหายไป จริยศึกษาของรัฐใน 2-3 ทศวรรษท่ีผา่นมา

ไดมี้แนวโนม้ท่ีหนัเหไปในทิศทางของจริยธรรมสากล ประจวบกบัในช่วงหลงัน้ีแนวความคิด     

แบบบูรณการไดเ้ฟ่ืองฟูข้ึน ก็มิไดน้าํเอาแนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรมสากลนั้นมาประสานเขา้กบัแนวคิด
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แบบบูรณาการ โดยใหบู้รณาการ  การสอนจริยธรรมเขา้ในวชิาต่าง ๆ ทุกวชิา หรือใหค้รูแต่ละคน

สอนจริยธรรมบูรณาการเขา้ไปในวชิาของตน สอดคลอ้งกบัหลกัอุดมคติท่ีถือวา่ครูทุกคนเป็นผูส้อน

จริยธรรม   

  ดงันั้นรัฐควรจดัหลกัสูตรการศึกษาใหค้นไทยส่วนใหญ่ไดศึ้กษาพระพุทธศาสนา      

ดว้ยเหตุผลสาํคญั 3 ประการ คือ 

1. คนไทยส่วนใหญ่  ซ่ึงเป็นพุทธศาสนิกชนควรมีความรู้ความเขา้ใจ  และปฏิบติั

ถูกตอ้งต่อศาสนาท่ีตนนบัถือ 

2. คนทุกคนท่ีอยูใ่นสังคมไทย  ควรเรียนรู้พระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเป็นรากฐาน

ของวฒันธรรมไทย เป็นสถาบนัใหญ่ และเป็นสภาพแวดลอ้มของสังคมไทย  เพื่อดาํเนินชีวติ         

และทาํงานหรือทาํหนา้ท่ีท่ีเป็นส่วนรวมในการพฒันาสังคมไทยนั้นอยา่งประสานกลมกลืน          

และไดผ้ลดี 

3. สังคมไทยอาศยัพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งคาํสอนจริยธรรม  และไดย้อมรับ

ระบบจริยธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา  เป็นมาตรฐานท่ียดึถือปฏิบติัตามตลอด  คนไทยจึงควร

เรียนรู้พุทธจริยธรรม  เพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันาชีวติพฒันาสังคมใหบ้รรลุประโยชน์และสันติสุข 

  ดงันั้นพอจะสรุปไดว้า่   การสอนพระพุทธศาสนา เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้       

เพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคม ดงักล่าวมีเหตุผลเบ้ืองตน้ พระพุทธศาสนากบัชนชาติไทย                       

มีความสัมพนัธ์ แนบแน่นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทั้งใน ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชน ชาติไทย      

และวฒันธรรมไทย 

  2.5  บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา 

1. บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้ 

    ผูส้อนเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียน                 

มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษา ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งรู้จกันาํวธีิการสอน          

และเทคนิคการสอน  มาจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมาใชใ้นการเรียนการสอน         

ในการจดักระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนนั้น จะตอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั

ความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแต กต่างระหวา่งบุคคล ผูส้อนจะตอ้งรู้

วธีิการฝึกผูเ้รียนใหมี้ทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์

ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา จดัใหมี้กิจกรรมทั้งในและนอกหอ้งเรียน เพื่อใหผู้เ้รียน         

ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้ คิดเป็น  ทาํเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้

อยา่งต่อเน่ือง  ผูส้อนตอ้งรู้จกัจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ รวมทั้ง             
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การปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หมี้ความสมดุลกนั  

นอกจากนั้นผูส้อนควรจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวยความสะดวก เพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรู้  ทั้งน้ีผูส้อนจะตอ้งพฒันารูปแบบการวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการ         

จดัการเรียน สาํหรับการจดัการออกแบบกิจกรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้นั้น ครูผูส้อนจึง             

ควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบทางดา้นจิตวทิยาท่ีมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน ดงัน้ี (กรมวชิาการ  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ข, หนา้ 218-220) 

 1)  ควรมีการสาํรวจประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่  ผูเ้รียนแต่ละคน

จะตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้มากนอ้ยแค่ไหน อยา่งไร ตอ้งใหโ้อกาสกบัผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการ

สืบเสาะแสวงหาความรู้ท่ีคน้พบดว้ยตนเองมากนอ้ยเพียงใด  การคน้พบความรู้ดว้ยตนเองเป็นส่ิงท่ีมี

คุณค่าอนัจะทาํใหผู้เ้รียนนั้นเรียนอยา่งมีความหมายต่อตวัผูเ้รียนเองเป็นอยา่งมาก 

 2)  ควรใชก้ารบูรณาการ ซ่ึงเป็นการนาํกระบวนการท่ีต่อเน่ืองจากขั้นตอน      

การสาํรวจประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน อนัรวมไปถึงสถานการณ์ เง่ือนไขการเรียนรู้

ส่ิงแวดลอ้มจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง เป็นการบูรณาการความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม      

และพร้อมท่ีจะนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ สร้างสรรคแ์ละแกไ้ขปัญหาต่อไป 

3)  ผูส้อนจะตอ้งมีวธีิการถ่ายโยงความรู้ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถ                  

แสดงพฤติกรรมทั้งดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะ เจตคติ และค่านิยม เพื่อการประยกุตใ์ช้                    

ในการแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 4)  ควรจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดั     

ของผูเ้รียนแต่ละคน โดยมีความเช่ือวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดสู้งสุด               

ตามศกัยภาพ 

 5)  ตอ้งคอยเป็นผูเ้อ้ืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

 6)  ตอ้งยดึหลกัการท่ีวา่  การจดัการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งมีกิจกรรมท่ีสามารถพฒันา

ศกัยภาพทุกดา้น คือ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

 7)  ตอ้งทบทวนบทบาทของตนเองใหม่วา่ตนคือ ผูท่ี้ใหอ้งคคุ์ณของกลัยาณมิตร  

7 ประการ คือวางตนในฐานะผูเ้ป็นศิษยไ์วว้างใจ วางตนใหน่้าเคารพ วางตนในฐานะผูท้รง             

คุณความรู้ วางตนในฐานะเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี วางตนเป็นผูฟั้งท่ีดี ฟังทั้งคาํพดูและความรู้สึกของศิษย์      

วางตนในฐานะผูท้รงปัญญา สามารถอธิบายอยา่งลึกซ่ึงใหศิ้ษยก์ระจ่างได ้และวางตนเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดี เป็นแบบในการประพฤติปฏิบติั 
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 8)  จะตอ้งรู้จกัเด็กเป็นรายกลุ่ม รายบุคคล และมองวา่ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาส        

ท่ีจะเป็นอจัฉริยะไดอ้ยา่งนอ้ย 8 ดา้น คือ ดา้นเหตุผล ภาษ า ศิลปะ กายสัมผสั ดนตรี มนุษยสัมพนัธ์        

การเขา้ใจตนเองหรือเขา้ใจชีวติ เขา้ใจธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 9)  ตอ้งพร้อมใหค้วามรัก และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ก่ลูกศิษย ์ผูส้อน      

จะตอ้งเปล่ียนหนา้ท่ีจากผูส้อนเป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการพฒันาไปสู่อจัฉริยภาพ          

ทั้ง 8 ดา้นของเด็กแต่ละคน 

 10)  การจดัการเรียนการสอนหรือการจดัการเรียนรู้  ผูส้อนจะตอ้งเนน้            

และใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียนควบคู่ไปกบัธรรมชาติของวชิา จะตอ้งรู้ใจนกัเรียน ใหน้กัเรียนรู้           

ทั้งหลกัการ วธีิการเรียนรู้ และคุณธรรมท่ีจะเกิดตามธรรมชาติของวชิา 

 11)  ควรจดัประสบการณ์และกิจกรรมท่ีใชคุ้ณธรรมนาํความรู้ บูรณาการ

คุณธรรมในการจดัประสบการณ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และทุกขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 

  จะเห็นไดว้า่ครูมีบทบาทสาํคญัในฐานะเป็นผูอ้อกแบบการจดัการเรียนรู้         

เพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้เ้รียนเป็นผูแ้สวงหาความรู้และพฒันาตนเองในบรรยากาศและสถานการณ์      

ท่ีผูส้อนจดัใหผู้เ้รียนไดคิ้ดเองปฏิบติัเองและนาํไปสู่ การสร้างความรู้ดว้ยตนเองอยา่งพึงพอใจ การรู้     

จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม จะช่วยใหผู้ส้อนมีขอ้มูลท่ีสาํคญัในการออกแบบ                 

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม สนองตอบความตอ้งการ  ความถนดั ความสนใจและวธีิการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน และบทบาทสาํคญัยิง่ คือ ครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีทุกดา้น 

2. บทบาทผูเ้รียนในการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา 

           ธรรมชาติของกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมนั้นเป็นวชิา     

ท่ีวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มเหล่านั้น และมีคุณลกัษณะต่าง ๆ อนัจาํเป็น      

ต่อการดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้นผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัพฒันากระบวนการเรียนรู้

โดยรู้จกัการวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวจิารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์  

สามารถเผชิญสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในชีวติประจาํวนัได ้          

โดยมีการเรียนรู้ดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย เรียนรู้จากขอ้มูล ข่าวสารทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนซ่ึง

เป็น ความรู้ใหม่  ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจาํเป็นตอ้งแสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา                     

โดยใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือสารสนเทศต่าง ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้แกปั้ญหา           

ท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกัทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะตามระบอบ

ประชาธิปไตยบนพื้นฐานของหลกัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึง ประสงค ์นอกจากนั้นผูเ้รียน 

ยงัตอ้งรู้คุณค่าและภูมิปัญญาไทย  ศิลปะและวฒันธรรมท่ีดีของไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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    2.1  สาํหรับบทบาทสาํคญัของผูเ้รียน 

        1)  ตระหนกัถึงบทบาทสาํคญัในบทบาทของตนเอง  

         2)  มีส่วนร่วมในการจดัและคิดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

        3)  ตอ้งรู้จกั ความจริง หลกัการ เหตุผล กฎเกณฑ ์กฎธรรมะและ หลกัการ         

ท่ีจะเกิดผล 

        4)  รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จกัประโยชน์ท่ีคนตอ้งการ 

          5)  รู้วา่ตนเองมีฐานะ ภาวะ เพศ ความรู้ ความสามารถ 

        6)  รู้ความพอดีดา้นต่าง ๆ  

          7)  รู้จกักาลเวลาอนัเหมาะสม 

        8)  รู้จกัความแตกต่างระหวา่บุคคล 

          9)  มีศรัทธา  มีความละอายต่อบาป 

         10)  รู้วา่จะปรึกษาส่ิงใดกบัใคร 

         11)  ไม่คิด ไม่พดู และไม่กระทาํส่ิงใดท่ีเบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

         12)  มีความเห็นชอบวา่ ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ 

         13)  ใหท้านดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

                            (กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ข, หนา้  220-221)  

   โดยสรุป การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุดในสาระพระพุทธศาสนา 

ไม่ใช่ วธีิการเรียนรู้โดยวธีิการใดวธีิการหน่ึง  แต่เป็นกระบวนทศัน์ในการจดัการเรียนรู้ ( Learning  

Paradigm) ซ่ึงเอ้ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัตนเอง  โดยใชท้กัษะการจดัการ                    

ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งของครูและผูเ้รียน 

 

3. ปรัชญา แนวคิด  และทฤษฏีทีสํ่าคัญของวธีิการการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน  

เป็นศูนย์กลาง 

 การปฏิรูปการเรียนรู้ถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทาง                

ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 โดยยดึถือผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง  หรือผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด

ครูผูส้อนตอ้งจดัใหผู้เ้รียนรู้จากประสบการณ์ในการทาํกิจกรรมและการทาํงาน และคน้ควา้หาความรู้

ไดต้ลอดเวลา  จึงควรจดักิจกรรมหลากหลายใหน้กัเรียนมีอิสระในการคิด การปฏิบติัการเรียนรู้   

อยา่งเตม็ศกัยภาพ  สอดคลอ้งกบัความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

การจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จาํเป็นตอ้งอาศยั
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วธีิการจดัการเรียนรู้เนน้การสร้างองคค์วามรู้ เจตคติ และทกัษะกระบวนการการจดักิจกรรม           

การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จะตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นหวัใจของการพฒันาการเรียนรู้โดยวธีิการเรียนการสอน

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

  ก ารสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Child  Center)   

      ความหมายของการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 พระราชวรมุนี  (ประยรู  ธมฺมจิตฺโต , 2543 ,หนา้  4) กล่าววา่ เด็กเป็นศูนย์ กลาง              

แห่งการเรียนรู้  ครูตอ้งสร้างความรู้ใหเ้กิดข้ึน คือ ใหเ้ด็กมีธรรมฉนัทะ และกตัตุกมัตาฉนัทะ           

คือความ ใฝ่ทาํ เด็กจึงจะมีความสุขในการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในการเรียน คือ ครูตอ้งเป็น     

สัปปุริสังเสวะ  หมายความวา่  ครูตอ้งเป็นกลัยาณมิตรคือ   มีความเมตตาใหค้วามรักความอบอุ่น        

แก่ผูเ้รียน   

 คณะอนุกรรมการ ปฏิรูปการเรียนรู้ (2543 , หนา้  20)  ไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุดวา่ หมายถึง การกาํหนดจุดมุ่งหมาย สาระ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้         

ส่ือการเรียนและการว ั ดประเมินผลท่ีมุ่งพฒันา “คน” และ “ชีวติ” ใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้        

เตม็ความสามารถ  สอดคลอ้งกบัความสนใจ  ความถนดั  และความตอ้งการของผูเ้รียนในขณะท่ี    

 ประเวศ  วะสี (2543 ,หนา้  ก) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน          

เป็นศูนยก์ลาง  หมายถึง  การเรียนรู้ในสถานการณ์จริงท่ีมุ่งพฒันาทุกดา้น 

 ประวทิย ์  บึงสวา่ง (2543 , หนา้  79) ใหค้วามหมายวา่  การจดัการเรียนการสอน                

ท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด โดยใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง           

ไดคิ้ดเอง ปฏิบติัเองและ มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล หรือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  จนสามารถ         

สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  และนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวติได ้โดยครูเป็นผูว้างแผน

ร่วมกบัผูเ้รียนจดับรรยากาศ   ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  กระตุน้ ทา้ทาย  ใหก้าํลงัใจ  และช่วยแกปั้ญหา

หรือช้ีแนวทางการแสวงหาความรู้ท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 สรุป ไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หมายถึง  กระบวนการในการ      

จดัการเรียนรู้ซ่ึงเอ้ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัของตนเอง  โดยใชท้กัษะการจดัการ               

ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งของครูและผูเ้รียน  

 วธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีผู้่เรียนเป็นศูนย์กลาง 

     วธีิการ จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางนั้นมีมากมายหลายวธีิ สามารถ

จาํแนกตามแนวคิด  การจดักิจกรรมและวธีิการเรียนรู้ ดงัน้ี ( โสภณ โสมดี และอภนัตรี โสตะจินดา, 

2545 หนา้ 17)   
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1.  การจดัการเรียนการสอนทางออ้ม ไดแ้ก่  การเรียนรู้แบบสืบคน้ แบบคน้พบ                 

แบบแกปั้ญหา แบบสร้างแผนผงัความคิด แบบใชก้รณีศึกษา แบบตั้งคาํถาม แบบใชก้ารตดัสินใจ 

2.  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  ไดแ้ก่  วธีิการเรียนแบบศูนยก์ารเรียนรู้  แบบการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การทาํรายงาน  การคน้ควา้          

อยา่งอิสระ  การเขียนเรียงความ  การเรียนเสริม  การทาํโครงงาน  การทาํนิตยสาร  การมอบหมายงาน

เป็นรายบุคคล 

3.  การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ ประกอบการเรียน  เช่น  การใชส่ิ้งพิมพ ์          

ตาํราเรียน  และแบบฝึกหดั  การใชแ้หล่งทรัพยากรในชุมชน  ศูนยก์ารเรียน  ชุดการสอน  

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  บทเรียนสาํเร็จรูป 

4.  การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้การปฏิสัมพนัธ์  ประกอบดว้ย  การโตว้าที    

กลุ่ม Buzz  การอภิปราย  การระดมพลงัสมอง  กลุ่มแกปั้ญหา  กลุ่มติว  การประชุมแบบต่าง ๆ       

การแสดงบทบาทสมมุติ  กลุ่มสืบคน้  คู่คิด  การฝึกปฏิบติั  เป็นตน้ 

5.  การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ ประสบการณ์  เช่น การจดัการเรียนรู้                 

แบบมีส่วนร่วม  เกม  กรณีตวัอยา่งจากข่าว  สถานการณ์จาํลอง  ข่าว  ละคร  บทบาทสมมุติ 

6.  การเรียนการสอนแบบร่วมมือ  ไดแ้ก่  ปริศนาความคิด  ร่วมมือแข่งขนัหรือ       

กลุ่มสืบคน้  กลุ่มเรียนรู้ร่วมกนั  ร่วมกนัคิด  กลุ่มร่วมมือ 

7.  การจดัการเรียนรู้การสอนแบบบูรณาการ  เช่น  การเรียนการสอนแบบใชเ้ร่ืองเล่า

หรือการเล่าเร่ือง  (Storyline)  และการเรียนการสอนแบบแกปั้ญหา  (Problem  Solving)   

  การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางไม่สามารถจะกล่าวไดว้า่เทคนิค    

การสอนใดเหมาะสมท่ีสุด ผูส้อนแต่ละตนมีความ ถนดัไม่เหมือนกนั มีวธีิ สอนหรือเทคนิคการสอน

แตกต่างกนั  ไม่วา่จะใชเ้ทคนิคการสอนแบบใดก็ตามในการจดักิจกรรมการเรียนรู้จะตอ้งสอด คลอ้ง   

กบัมาตรา  24  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัสาํคญั ดงัน้ี  

(สุวทิย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ, 2543, หนา้ 166-167) 

1. การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียน

กระตือรือร้นมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

2. การส่งเสริมใหผู้เ้รียนใหร่้วมทาํงานกลุ่มดว้ยตนเอง  โดยการส่งเสริมใหมี้กิจกรรม

กลุ่มลกัษณะต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดล้งมือทาํกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย 
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3.  การจดัประสบการณ์ตรงแก่ผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสใหเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีเป็น

รูปธรรม  เขา้ใจง่าย ตรงกบัความเป็นจริง สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งไดผ้ล และส่งเสริม

ใหมี้โอกาสไดป้ฏิบติัจริงจนเกิดความสามารถและทกัษะจนติดเป็นนิสัย 

4.  การจดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกกลา้คิดกลา้ทาํ     

โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองต่อสาธารณชน          

หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน  ทั้งน้ีเพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจ ใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 

5.  การปลูกฝังจิตสาํนึก ค่านิยม และจริยธรรมท่ีถูกตอ้งดีงาม  ใหผู้เ้รียนสามารถ

จาํแนกแยกแยะความถูกตอ้งดีงามและความเหมาะสมได ้ สามารถขจดัความขดัแยง้ไดด้ว้ยเหตุผล   

มีความกลา้หาญทางจริยธรรม และแกไ้ขปัญหาดว้ยปัญญาและสามคัคี   

    การจดักระบวนการเรียนรู้ พอ สรุป ไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน        

เป็นศูนยก์ลาง โดยใหผู้เ้รียนเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริงไดคิ้ดไดป้ฏิสัมพนัธ์กบับุคคล ดงันั้นการสอน

เร่ืองวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาจึงควรจดัใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตรงกบัวนัสาํคญั เพื่อ

เป็นการปลูกฝังใหผู้เ้รียนเป็นพุทธมามกะ ตั้งแต่ยงัเยาวว์ยัจะเป็น การเร่ิมตน้ท่ีตวัเด็กนกัเรียนนาํไปสู่

ชุมชนในทอ้งถ่ินและสังคมประเทศชาติ 

 ปรัชญาทางการศึกษาในการควบคุมทศิทางในการจัดการศึกษา 

  ปรัชญาท่ีมีบทบาทในการจดัการเรียนการเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ซ่ึงเป็นปรัชญา         

ท่ีสาํคญัมี 5 สาขา ดงัต่อไปน้ี 

1. ปรัชญาสารัตถะนิยมหรือสาระนิยม 

2. ปรัชญาสัจจวทิยานิยม 

3. ปรัชญาพิพฒันาการนิยม 

4. ปรัชญาปฏิรูปนิยม 

5. ปรัชญาสภาวะนิยม 

 อยา่งไรก็ตาม ปรัชญาท่ีมุ่งเนน้และสนบัสนุนดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ไดแ้ก่ 

1. ปรัชญาพพิฒันาการนิยม (Progressivism) โดยจอห์น ดิวอ้ี (John Dewy)        

วลิเลียม  เฮอร์ต  คิล  แพททริค (William  Heard  Kilpatrick) และจอห์น ชายด ์ (John  Childs)        

ไดส้นบัสนุนแนวคิดตามปรัชญาสาขาน้ี เช่ือวา่การพฒันาคือ  การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์ช่วยใหเ้ด็กเปล่ียนไป  มนุษยต์อ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม  การเรียนรู้ของคนมิได้

หยดุอยูใ่นโรงเรียนเท่านั้น  แต่ดาํเนินไปตลอดชีวติ  (พิสมยั  ถีถะแกว้, 2543, หนา้ 30-39)  
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  รูปแบบของปรัชญาพพิฒันาการนิยม  (Progressivism) 

  ชม  ภูมิภาค  (2543, หนา้ 230) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของปรัชญาพิพฒันาการนิยมไดด้งัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

 - เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความตระหนกัในตนเอง (Self Realization)โดยให้

ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัทิศทางเพื่อพฒันาตนเอง 

 - เพื่อมุ่งพฒันาบุคลิกภาพของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 - เพื่อเตรียมผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการดาํรงชีวติในสังคมประชาธิปไตย 

2. ดา้นเน้ือหาวชิาและหลกัสูตร 

 - การจดัหลกัสูตรแบบประสบการณ์หรือแบบกิจกรรม (Experience  of  

Activity  Curriculum)   

- การเรียนรู้จะยดึเด็กเป็นศูนยก์ลาง (Child Center) การศึกษาคาํนึงถึง               

ความตอ้งการของเด็ก  และดาํเนินการสอนตามหลกัของการเรียนรู้ 

- เนน้หนกัในเร่ืองสภาพและ ปัญหา ในสังคมของผูเ้รียน ฝึกเด็ก                        

ใหมี้ประสบการณ์ในการดาํรงชีวติ 

3. การจดัชั้นเรียน 

-ไม่คาํนึงถึงความสาํคญัชั้นเรียนเคล่ือนยา้ยตามความเหมาะสมของกิจกรรม 

4. วธีิสอน 

 -ใชว้ธิสอนหลาย ๆ อยา่ง เช่น การสาธิต การอภิปราย การคน้ควา้ การรายงาน    

การเขา้ร่วมประชุม การวางแผน การศึกษานอกสถานท่ี 

 -เนน้ใหเ้ด็กลงมือกระทาํจริง ร่วมกลุ่มกิจกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น 

 -ใชว้ธีิสอนแบบแกปั้ญหา 

5. ครูผูส้อน 

 -มีหนา้ท่ีจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมใหก้บัผูเ้รียน 

 -คอยช่วยเหลือในการสาํรวจปัญหา ในการแกปั้ญหา 

 -แนะนาํแหล่งวทิยาการ  แหล่งเรียนรู้ใหน้กัเรียน 

 -คอยกระตุน้ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสปฏิบติัจริง 

    สรุปไดว้า่  การสอนโดยยดึรูปแบบของปรัชญาพิพฒันาการนิยม  เป็นการสอน       

ท่ียดึวธีิสอนหลาย ๆ อยา่ง เนน้ใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบติัจริง ร่วมกลุ่มกิจกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น 
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เป็นการสร้างใหผู้เ้รียนมีความตระหนกัในตนเอง  พฒันา บุคลิกภาพ เตรียมตวัในการดาํเนินชีวติ        

ในสังคม 

2.  ปรัชญาปฏิรูปนิยม  (Reconstructionism)   

   เทียวดอร์  เบรมเมล (Theodore  Brameld) คือ นกัการศึกษาท่ีเร่ิมตน้แนวคิด           

ตามปรัชญาปฏิรูปนิยมท่ียดึหลกัการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ และมุ่งเนน้ประโยชน์    

และคุณค่าท่ีพึงเกิดข้ึนกบัสังคม สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข แนวคิดเก่ียวกบัวธีิการ

จดัการเรียนการสอน เนน้ทฤษฎีควบคู่กบัการปฏิบติั เนน้ใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  

เนน้การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางปฏิรูปสังคม วธีิสอนตอ้งเนน้

ใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบต่อสังคม มีความสาํนึกในหนา้ท่ีท่ีมีต่อสังคม มีความสามคัคี ร่วมกนั

แกปั้ญหาเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สุขในสังคม  (พิสมยั  ถีถะแกว้,  2543, หนา้ 30-39) 

   รูปแบบของการศึกษาของปรัชญาปฏิรูปนิยม  (Reconstructionism)   

1. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

    - มุ่งพฒันาสมาชิกในสังคมใหอ้ยูร่่วมกนัไดด้ว้ยการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา     

ต่าง  ๆอนัมีมาจากความเช่ือในระบอบการปกครอง และเศรษฐกิจ 

 - เพื่อช่วยกนัสร้างระเบียบ ค่านิยมและวฒันธรรมของสังคมใหม่                    

ใหอ้ยูบ่นพื้นฐานของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

2. เน้ือหาวชิาและหลกัสูตร 

 - ปรับการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของสังคม โดยเฉพาะ            

ความเสมอภาคทางการศึกษา เช่น การศึกษานอกระบบ 

 - เน้ือหาวชิาเก่ียวกบัสภาพสังคมปัจจุบนั 

 - จดัหลกัสูตรแบบแกน กลาง   (Core Curriculum) โดยใชว้ธีิการ                   

จดัตารางสอนแบบยดืหยุน่ 

3. การจดัชั้นเรียน 

                       - ไม่คาํนึงถึงหอ้งเรียนเป็นเร่ืองสาํคญัหอ้งเรียนเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

4. วธีิสอน 

 - เนน้ใหผู้เ้รียนสาํรวจความสนใจและความตอ้งการของตนเอง แสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง สนใจปัญหาสังคม 

 - ใชว้ธีิการใหเ้ด็กคน้ควา้  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ          

ท่ีเป็นปัญหาสังคม พร้อมทั้งหาวธีิแกไ้ขปัญหา ปรับปรุง 
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5. ครูผูส้อน 

 - ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางและทนัสมยั     

โดยใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีธรรมชาติของมนุษย ์

 - ครูตอ้งพยายามใหน้กัเรียนเห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างสรรคส์ังคมใหม่     

ตามวถีิแห่งประชาธิปไตย 

 จะเห็นไดว้า่  การจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีตอ้งอาศยัปรัชญา

ปฏิรูปนิยมเป็นทฤษฎีท่ีไดเ้นน้การอยูด่ว้ยกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สร้างระเบียบ ค่านิยม 

วฒันธรรม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นคนไม่เห็นแก่ตวั และเป็นวธีิท่ีเนน้ความสนใจ ความตอ้งการของ

ตนเอง    ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

  ทฤษฎทีีสํ่าคัญของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดพ้ฒันาทฤษฎีการเรียนรู้สู่การปฏิบติั      

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางข้ึน โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญด้ านการเรียนรู้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้

ท่ีเป็นของไทย และสากล นาํมาจดัสาระและกระบวนการเพื่อนาํเสนอต่อหน่วยงานและบุคคล           

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํสู่การปฏิบติั ทฤษฎีการเรียนรู้ 5 ทฤษฎีไดแ้ก่  ( คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้,  

2543,  หนา้  49-50) 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิด 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันาสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย : ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

5. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันาสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย : การฝึกฝนกาย  

วาจา ใจ 

   การจดัการเรียนการสอนบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ดงักล่าวน้ี สามารถนาํเอา

วธีิสอนและเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานใหเ้หมาะสมเพื่อพฒันาผูเ้รียน                 

ใหมี้คุณภาพ  มีคุณสมบติัตามเกณฑม์าตรฐาน และเป็นไปตามหลกัสูตรกาํหนด จึงตอ้งรู้จกัเลือกใช้

กิจกรรม การจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม มีความรู้พื้นฐานของหลกัการสาํคญั จุดมุ่งหมาย

จิตวทิยาการศึกษาและวธีิการสอนแบบต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีจะสอน เพื่อเป็นองคป์ระกอบ

ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ตอ้งการติดตามผลการเรียนรู้เป็นระยะวา่ผูเ้รียน

เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคเ์พียงใด เพื่อการปรับปรุงและพฒันาต่อไป  
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(สุคนธ์  สินธพานนท ์และคณะ, 2545 , หนา้  20-21) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัปัจจยัต่าง ๆ    

มาเช่ือมโยงกนัท่ีสาํคญัคือ องคค์วามรู้ กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะใหบุ้คคลเขา้ถึงแก่นแทข้องความรู้  

นั้น ๆ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนกบัการเรียนรู้ ตลอดจนเทคนิควธีิการ                    

ท่ีจะบูรณาการความรู้ต่างสาขาเขา้ไปตามความเหมาะสม ตามวฒิุภาวะและธรรมชาติของผูเ้รียน     

ซ่ึงสรุปไดต้ามภาพ ดงัน้ี 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      แผนภูมิ  1  ปัจจยัในการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

  องค์ประกอบการเรียนรู้ 

  แนวคิดเกีย่วกบัวธีิการสอนแบบยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child  Centered  

Approach) 

   การเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเป็นแนวคิดท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนใหมี้โอกาสคิดอยา่งอิสระ  

เรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบติัดว้ยตนเองดว้ยวธีิการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

   การเรียนรู้ท่ีเนน้เป็นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีแนวคิดสาํคญั ๆ ดงัน้ี  ( สุภรณ์  สภาพงศ์,  

2545, หนา้ 32)   

   พุทธปรัชญา ท่ีเช่ือวา่มนุษยน์ั้นเป็นเวไนยคือเรียนรู้ได ้และการเรียนรู้เกิดจาก       

การเรียนภายนอก  คือ ปรโตโฆสะ การเรียนรู้จากภายในคือ โยนิโสมนสิการ และการเรียนรู้           

จากการปฏิบติัของตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีสาํคญั คือ ไตรสิกขาท่ีวา่ดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา       

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

กระบวนการ 

เรียนรู้ 

 

ความรู้ 

 

การบูรณาการ 

 

การเรียนรู้ 
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ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐาน วา่มนุษยต์อ้งเรียนรู้เพื่อพั ฒนาตนเองเขา้สู่กระบวนการทางปัญญา คือ การรู้จกัคน 

รู้จกัตน รู้จกังาน และรู้จกัวชิาการ 

   คริสตป์รัชญา มีความเช่ือวา่ มนุษยคื์อผลงานช้ินเลิศของพระผูเ้ป็นเจา้ อนัวา่

ความดีงาม ความมีวนิยันั้นอยูใ่นตวัของมนุษยแ์ลว้ สุดแต่มนุษยจ์ะดึงเอาความดีงามเหล่านั้น     

ออกมาใช ้ซ่ึงเป็นความเช่ือในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

   ส่วน โสภน โสมดี และอภนัตรี โสตะจินดา  (2545 , หนา้  17-18) ไดก้ล่าวถึง

แนวคิดในกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางวา่  ในกระบวนการจดัการเรียนรู้น้ี       

ครูจะมีบทบาทสาํคญัมากยิง่ข้ึน เพียงแต่รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของครูตอ้งปรับเปล่ียน     

ไป เช่น ครูจะไม่บอกความรู้ แต่ จะเป็นผูช่้วยอาํนวยความสะดวก คอยช่วยเหลือ ช้ีแนะ                

สร้างความพร้อม โดยใชกิ้จกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ทั้งเป็นรายบุคคล       

และรายกลุ่มท่ีสาํคญั คือ ครูตอ้งรู้ความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน

ทุกคน รวมทั้งมีความรู้ในเน้ือหาวชิา สามารถแนะนาํแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียนได้         

ส่วนพอ่แม่ ตอ้งสร้างนิสัยการเรียนรู้ใหก้บัลูกตั้งแต่เด็ก เช่น เล่าเหตุการณ์ในชีวติประจาํวนัใหฟั้ง  

อ่านหนงัสือใหฟั้ง แลว้ให้โอกาสซกัถาม ใหเ้กิดความอยากรู้ อยากติดตามต่อไป พอ่แม่จึงมีบทบาท

สาํคญัในการช้ีโลกกวา้ง และสร้างภูมิคุม้กนัทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ใหก้บัลูก นอกจากน้ี

ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัเด็ก  ก็เปรียบเสมือนครูเช่นกนั เพราะส่ิงต่าง ๆ  ท่ีอยูร่อบตวัเขาสามารถเรียนรู้

ไดท้ั้งส้ิน อาทิ วทิย ุโทรทศัน์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน         

เป็นศูนยก์ลางนั้น อาศยัความรู้ ความสามารถของครูอยา่งเดียวคงไม่เพียงพอ จาํเป็นตอ้งระดม     

สรรพกาํลงัจากชุมชน และทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาช่วยดว้ย นอกจากน้ียงัเป็นหนา้ท่ี              

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกหลายฝ่าย เช่น องคก์ารชุมชน องคก์ารเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ  

และสถานบนัสังคมอ่ืน ๆ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีบทบาทสาํคญัในการจดัการศึกษาทั้งส้ิน 

   การจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด หรือผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นการ

จดัการเรียนรู้ท่ีเอาชีวติจริงและเง่ือนไขการรับรู้ของผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง ผูเ้รียนมีอิสรภาพ ไดรั้บการ

ส่งเสริมใหพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์ ทั้งจิตใจ  ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  

ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาแบบองคร์วม  ไดรั้บการฝึกฝนใหมี้ศกัยภาพในการสร้างรูปแบบการคิด  

ผูเ้รียน   เป็นผูก้ระทาํกิจกรรมการเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง  แม่นยาํตามธรรมชาติของวชิา ดว้ยความรู้สึก       

ท่ีดีงามคิดอยา่งมีระบบและวจิารณญาณ  อยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข  เรียนรู้ตลอดชีวติ  และ

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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  ท่านพุทธทาสภิกขกุล่าวไวว้า่ “ในทางพระพุทธศาสนา ส่ิงท่ีจะมากาํกบั          

การเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งบริสุทธ์ิ เรียกวา่ ไตรสิกขา โดยมีมรรคมีองคแ์ปด การศึกษาตามไตรสิกขา

จึงเป็นการศึกษาท่ีมีการฝึกฝนให ้ “คน” กลายเป็น “มนุษยท่ี์สมบูรณ์ ” ท่ีประกอบไปดว้ยองคธ์รรม          

สามประการไดแ้ก่  ศีล  สมาธิ  และปัญญา (อา้งใน พระมหาจรรยา  สุทธิญาโณ, 2540 , หนา้  6)    

สรุปไดว้า่ ไตรสิกขา จะทาํใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดดว้ยปัญญา มีการปฏิบติัศีลและมีจิตใจท่ีเยอืกเยน็สุขมุ

ดว้ยสมาธิ  หรือมรรคมีองคแ์ปด  ถา้นาํเอาการศึกษาสมยัใหม่เขา้มาจบั  จะเป็นการอบรมใหด้าํเนิน

ชีวติในทางมชัฌิมาปฎิปทา  การใช้ หลกัธรรมทางศาสนามา เป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวติ                      

เป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะบูรณาการ  โดยมีองคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้งและอิงอาศยักนัทั้งระบบ    

วธีิปฎิบติัท่ีถูกตอ้งคือ  ภายนอกฝึกฝนไปตามหลกัไตรสิกขา  ส่วนภายในเดินตามมรรคมีองคแ์ปด  

การเร่ิมตน้ก็คือการฝึกใหค้นประพฤติดี  ฝึกจนจิตใจมัน่คง  ใชปั้ญญาพิจารณา  และพฒันาจนมีชีวติ

อยูไ่ดด้ว้ยปัญญา (สมุน  อมรววิฒัน์,  ม.ป.ป., หนา้ 38) 

  สรุปไดว้า่  รูปแบบการเรียนการสอน พระพุทธศาสนาสามารถดาํเนินการ       

ไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการคิดวเิคราะห์  

กระบวนการพฒันาการของจริยธรรม กระบวนการไตรสิกขา ฯลฯ โดยมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

เกิดความเขา้ใจตลอดจนการพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนดี 

 

4.  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  

      4.1  ความหมายของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

         ในดา้นการใชค้าํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์นั้นในประเทศไทยนิยมเรียก

ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่  CAI : Computer – Assisted  Instruction  ซ่ึงเป็นคาํท่ีไดรั้บการยอมรับ

อยา่งแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีหากแปลตรงตวัก็จะไดค้วามหมาย      

“การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองช่วย ” สาํหรับในทวปียโุรปมีคาํใชก้นัอยา่งแพร่หลาย

มากกวา่ คาํอ่ืน ๆ คือคาํวา่ CAL : Computer – Assisted Learning (ชูศกัด์ิ  เพรสคอทท,์ 2539, หนา้  1) 

   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผูใ้หค้วามหมายไว ้ ดงัน้ี 

   สุกรี  รอดโพธ์ิทอง (2541 ,หนา้ 1)  กล่าววา่การสอน ( Instruction) มีหลายรูปแบบ

วธีิ คาํวา่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลาย ๆ รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนเพื่อ      

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของนกัเรียน 

   กิดานนัท ์ ม ะลิทอง  (2543,หนา้ 245)ไดก้ล่าวถึง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสรุปไดว้า่ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การใชค้อมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การเรียนโดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน

หรือจะใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ทางดา้นการศึกษาก็ได ้เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ                     
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ในแต่ละบทเรียนจะมีตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และเสียงประกอบดว้ยลกัษณะ

ของส่ือหลายมิติ ทาํใหผู้เ้รียนสนุกไปกบัการเรียนไม่เบ่ือหน่าย 

   ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545 , หนา้ 215) กล่าววา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึงซ่ึงใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์   

ช่วยสอนในการ นาํเสนอส่ือประสม  ไดแ้ก่ ขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว วดีีทศัน์  และเสียง

เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนักบัการสอนในหอ้งเรียน         

ใหม้ากท่ีสุด  

  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2546, หนา้ 3-5) ไดใ้หค้วามหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายถึง โปรแกรมการเรียนการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนการสอนทาํให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความมุ่งหมายของรายวชิาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   สรภทัร  ยิม้นวล (2547 , หนา้  200) กล่าววา่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง          

การนาํคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใหผู้เ้รียน           

เกิดการเรียนรู้ไดดี้กวา่การเรียนแบบปกติ ประกอบไปดว้ย เน้ือหา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ          

โดยมีลกัษณะของการนาํเสนอ ดว้ยตวัหนงัสือ ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว สีสัน และเสียง เพื่อเป็น

ส่ิงดึงดูดใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดความสนใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน  รวมทั้งมีผลแสดง    

ผลการเรียนใหท้ราบทนัที  ดว้ยขอ้งมูลยอ้นกลบัใหแ้ก่ผูเ้รียน นอกจากน้ียงัมีการจดัลาํดบั           

วธีิการนาํเสนอหรือกิจกรรม  ต่าง ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคนทั้งน้ีจะตอ้งมีการวา งแผน  

ในการผลิตอยา่งเป็นระบบเพื่อนาํเสนอบทเรียนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั   

    จากความหมายของผูเ้ช่ียวชาญขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง 

การใชค้อมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การเรียนโดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือ จะใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางดา้นการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยตวัอกัษร  ภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และเสียง

ประกอบ เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน รวมทั้งมีการแสดงผลการเรียน   

ใหท้ราบทนัทีดว้ยขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อการเสริมแรงทาํใหผู้เ้รียนสนุกไปกบัการเรียนไม่เบ่ือหน่าย    

อีกทั้งยงัคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัการสอนและการรับรู้     

ของนกัเรียน 

  4.2 ลกัษณะของบทเรียน คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

         ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541, หนา้ 8) ไดใ้หข้อ้เสนอวา่คุณลกัษณะ                        

ท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี 4 ประการ ไดแ้ก่ 
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    1.   สารสนเทศ (Information)ในท่ีน้ี หมายถึง เน้ือหาสาระ (Content) ท่ีไดรั้บ        

การเรียบเรียงแลว้เป็นอยา่งดี ซ่ึงทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไดรั้บทกัษะอยา่งหน่ึงอยา่งใดตาม     

ท่ีผูส้ร้างไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์ว ้โดยการนาํเสนอเน้ือหาน้ีอาจจะเป็นการนาํเสนอเน้ือหา             

ในลกัษณะทางตรง  ก็ได ้เช่น การนาํเสนอเน้ือหาในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์              

ซ่ึงเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บเน้ือหาสาระและทกัษะต่าง ๆ อยา่งตรงไปตรงมาจากการอ่าน จาํ            

ทาํความเขา้ใจ และฝึกฝน ตวัอยา่งการนาํเสนอเน้ือหาในลกัษณะทางออ้มก็ไดแ้ก่ การนาํเสนอเน้ือหา

ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมและการจาํลองซ่ึงเน้ือหาสาระหรือทกัษะท่ีผูเ้รียนไดรั้บ           

จะถูกแฝงเอาไวใ้นรูปแบบของเกมต่าง ๆ เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดฝึ้กทกัษะทางการคิด การจาํ การสาํรวจ        

ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั และเพื่อสร้างบรรยากาศ   การเรียนรู้ท่ีสนุกสนานเพลิดเพลินและจูงใจใหผู้ใ้ช้          

มีความตอ้งการท่ีจะเรียนมากข้ึน    

     2.  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individualization) 

         การตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลคือ  ลกัษณะท่ีสาํคญัของ คอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัทางการเรียนรู้ซ่ึงเกิดจากบุคลิกภาพ สติปัญญา     

ความสนใจ  พื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป (Individualization) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน            

ซ่ึงเป็นส่ือ  การเรียนการสอนรายบุคคล  ประเภทหน่ึงจึงตอ้งไดรั้บการออกแบบใหมี้ลกัษณะ             

ท่ีตอบสนอง    ต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหม้ากท่ีสุด กล่าวคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะตอ้ง       

มีความยดืหยุน่มากพอท่ีผูเ้รียน  จะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนซ่ึงก็มีอยูห่ลายลกัษณะ

ดว้ยกนั ลกัษณะท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  การควบคุมเน้ือหา การเลือกท่ีจะเรียนส่วนใด ขา้มส่วนใด ออกจาก

บทเรียนเม่ือใดหรือยอ้นกลบัมาเรียนในส่วนท่ียงัไม่ไดศึ้กษา เช่น มีเมนูหรือรายการท่ีแยกเน้ือหา     

ตามหวัขอ้อยา่งชดัเจนหรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ ในการสืบไป (Navigate) ในบทเรียนการควบคุมลาํดบั    

ของการเรียน การเลือก   ท่ีจะเรียน  ส่วนใดก่อนหลงัหรือการสร้างลาํดบัการเรียนดว้ยตนเอง  

    นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสมบูรณ์แบบอาจท่ีจะตอ้งมีการนาํระบบ

ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) หรือระบบปัญญาประดิษฐ ์ (Artificial Intelligence) มาประยกุตใ์ช้

เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความแตกต่างของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การจดั

เสนอเน้ือหา  (หรือแบบฝึกหดั) ในระดบัความยากง่ายท่ีตรงกบัพื้นฐานความสามารถและความสนใจ

ของผูเ้รียนเป็นตน้ 

    3. การโตต้อบ (Interaction) 

             ในท่ีน้ีคือ การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียน      

การสอนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดก็คือการเรียนการสอนในลกัษณะท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์   
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กบัผูส้อนไดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ีการท่ีมนุษยส์ามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นหาใช่เกิดข้ึน

เพียงจากการสังเกตเท่านั้น หากจะตอ้งมีการโตต้อบหรือปฏิสัมพนัธ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ ไดมี้         

การปฏิสัมพนัธ์ กบัผูส้อน ดงันั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีไดรั้บการออกแบบมาอยา่งดีจะตอ้ง

เอ้ืออาํนวย  ใหเ้กิดการโตต้อบระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยา่งต่อเน่ืองและตลอด          

ทั้งบทเรียน การอนุญาตใหผู้เ้รียนเพียงแค่การคลิกเปล่ียนหนา้จอไปเร่ือย ๆ ทีละหนา้ ไม่ถือวา่

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเพียงพอสาํหรับการเรียนรู้ 

       ผูส้ร้างซอฟตแ์วร์จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในส่วนของการสร้างความคิด วเิคราะห์                        

และสร้างสรรคเ์พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกิจกรรมการเรียน (Activity) หรืองาน (Task) ท่ีก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์

ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกบับทเรียนและเอ้ืออาํนวยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     4.  การใหผ้ลป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate Feedback) 

               ลกัษณะท่ีขาดไม่ไดอี้กประการหน่ึงของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ การให้        

ผลยอ้นกลบัโดยทนัที ตามแนวคิดของสกินเนอร์ (Skinner) แลว้ผลป้อนกลบัหรือการใหค้าํตอบ       

น้ีถือเป็นการเสริมแรง (Reinforcement) อยา่งหน่ึง การใหผ้ลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนในทนัทีหมายรวม

ไปถึงการท่ีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมีการทดสอบหรือประเมินความเขา้ใจ ของผูเ้รียน

ในเน้ือหาหรือทกัษะต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวด้ว้ย ซ่ึงการใหผ้ลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนเป็น

วธีิท่ีอนุญาตใหผู้เ้รียนสามารถตรวจสอบการเรียนของตนได ้ ทั้งน้ีมีงานวจิยัหลายช้ินซ่ึงสนบัสนุนวา่

การใหผ้ลป้อนกลบัโดยทนัทีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเทียบกบัส่ือประเภท

อ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือโสตทศันวสัดุแลว้ เน่ืองจากส่ืออ่ืน ๆ นั้น ไม่สามารถท่ีจะ

ประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนพร้อมกบัการใหผ้ลป้อนกลบัโดยฉบัพลนัเช่นเดียวกบัคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 
          ลกัษณะของการใหผ้ลป้อนกลบัน้ีเป็นส่ิงท่ีทาํใหค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่าง    

ไปจาก  มลัติมิเดีย-ซีดีรอม ส่วนใหญ่ซ่ึงไดร้วบรวมและนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบั เร่ืองราวของส่ิงต่าง ๆ 

หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่ มลัติมิเดีย-ซีดีรอม ไม่ไดมี้การประเมินความเขา้ใจของผูใ้ชแ้ต่อยา่งใด ไม่วา่    

จะอยูใ่นรูปแบบทดสอบแบบฝึกหดัหรือการตรวจสอบความเขา้ใจในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงซ่ึงทาํ

ใหม้ลัติมีเดีย-ซีดีรอม เหล่านั้นถูกจดัวา่เป็นส่ือสาํหรับการนาํเสนอ (Presentation Media) ไม่ใช่

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

  4.3  ประเภทของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

          อุไรวรรณ  ไทรชมภู (2543,หนา้ 103-104) ไดก้ล่าวถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ซ่ึงสอดคลอ้งกนัวา่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดว้ยกนัคือ 
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1. บทเรียน (Tutorial) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนาํเสนอเน้ือหา

ความรู้เป็นส่วนยอ่ย มีแบบฝึกหดั แบบบททวน ซ่ึงอยูใ่นรูปของขอ้ความ รูปภาพ เสียงหรือแมแ้ต่

ภาพเคล่ือนไหวในลกัษณะคลา้ยวดีีทศัน์ หรือภาพยนตร์ประกอบ ผูเ้รียนจะตอ้งยอ้นกลบัไปศึกษา

เน้ือหาในแต่ละส่วนอีก  ซ่ึงไดมี้การเสริมแรง มีการแสดงผลวา่ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัได้  มากนอ้ย

เพียงใด 

2. ฝึกทกัษะและการปฏิบติั (Drill  and  Practice) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ท่ีออกแบบเน้ือหาท่ีฝึกและทบทวนความรู้ท่ีไดเ้รียนไปแลว้ รูปแบบจะเป็นการผสมผสานทบทวน

เน้ือหาหลกั และฝึกฝนในลกัษณะการทาํแบบฝึกหดั 

3. สถานการณ์จาํลอง (Simulation) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท    

ใชท้บทวน สอนเสริม หรือสอนเน้ือหาใหม่ ซ่ึงไม่สามารถทดลองในสถานการณ์จริงได ้เน่ืองจาก

เป็นเร่ืองอนัตราย ยุง่ยาก ซบัซอ้น และออกแบบในลกัษณะการจาํลองสถานการณ์ท่ีเหมือนจริง  

เพื่อใหผู้เ้รียนตดัสินจะแกปั้ญหาและแสดงผลการตดัสินใจใหรู้้ทนัที 

4. เกมการสอน (Instruction  games) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท

เกมใชฝึ้ก ทบทวนเน้ือหาและทกัษะท่ีเรียนไปแลว้ ออกแบบเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้สนุกสนาน

เพลิดเพลิน กระตุน้ความสนใจ ทา้ทายความอยากรู้อยากเห็น ทาํใหเ้กิดผลดีต่อการเรียนรู้มีความ

คงทนในการจาํ 

5. ทดสอบ  (Testing) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างแบบทดสอบ      

โดยทดสอบ  ความรู้ของนกัเรียน มีการแจง้ใหผู้เ้รียนวา่ถูกหรือผดิ มีการใหค้ะแนน คาํนวณผล     

ของการสอบออกเป็นร้อยละ หรือระดบัของคะแนน 

   อาํนวย  เดชชยั ศรี (2547, หนา้ 18 ) ไดก้ล่าวถึง ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์        

ช่วยสอนวา่สามารถแบ่งตามลกัษณะ การเสนอเน้ือหาได ้ 4  ประเภท  คือ 

1. บทเรียนชนิดโปรแกรมการสอนเน้ือหารายละเอียด (Tutorial Instruction)  

บทเรียนน้ีจะมีลกัษณะเป็นกิจกรรมเสนอเน้ือหา โดยจะเร่ิมจากบทนาํซ่ึงเป็นการกาํหนดจุดประสงค์

ของบทเรียนหลงัจากนั้นเสนอเน้ือหาโดยใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนตามท่ีผูอ้อกแบบบทเรียนกาํหนดไว ้

และมีคาํถามเพื่อใหผู้เ้รียนตอบ โปรแกรมในบทเรียนจะประเมินผลคาํตอบของผูเ้รียนทนัที            

ซ่ึงการทาํงานของโปรแกรมจะมีลกัษณะวนซํ้ า เพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจนจบบทเรียน 

2. บทเรียนชนิดโปรแกรมการฝึกทกัษะ (Drill and Practice) บทเรียนชนิดน้ี          

จะมีลกัษณะใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะหรือฝึกปฏิบติัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
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3. บทเรียนชนิดโปรแกรมจาํลองสถานการณ์  (Simulation) มีลกัษณะ                  

เป็นแบบจาํลองเพื่อฝึกทกัษะและการเรียนรู้ใกลเ้คียงกบัความจริง ผูเ้รียนไม่ตอ้งเส่ียงภยั                

และเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย 

4. บทเรียนชนิดโปรแกรมเกมการศึกษา (Education Game) มีลกัษณะเป็น           

การกาํหนดเหตุการณ์วธีิการ และกฎเกณฑ ์ใหผู้เ้รียนเลือกเล่นและแข่งขนั การเล่นเกมจะ เล่นคนเดียว

หรือหลายคนก็ได ้การแข่งขนัโดยการเล่นเกม จะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีการติดตาม ถา้หากเกม

ดงักล่าวมีความรู้สอดแทรกก็จะเป็นประโยชน์ดีมาก แต่การออกแบบบทเรียนชนิดเกมการศึกษา

ค่อนขา้งทาํไดย้าก 

  จะเห็นไดว้า่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายประเภท ไดแ้ก่ แบบศึกษาเน้ือหา  

แบบเจรจา แบบบทเรียน แบบฝึกทกัษะ แบบจาํลองสถานการณ์ แบบเกม แบบแกปั้ญหา แบบคน้พบ

ส่ิงใหม่ และแบบใชท้ดสอบซ่ึงผูส้อนสามารถเลือกสร้างหรือใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน            

ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละวชิาไดอ้ยา่งเหมาะสม   

  4.4  ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

    ประโยชน์ของการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอน                  

มีประโยชน์ดงัน้ี (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541,หนา้ 12) 

1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกิดจากความพยายามในการท่ีจะช่วยใหน้กัเรียน                

ท่ีเรียนอ่อนสามารถใชเ้วลานอกเวลาเรียนในการฝึกฝนทกัษะและเพิ่มเติมความรู้เพื่อท่ีจะปรังปรุง

การเรียนของตนใหท้นันกัเรียนอ่ืนได ้

2. นกัเรียนสามารถนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชใ้นการเรียนดว้ยตนเองในเวลา

และสถานท่ีซ่ึงนกัเรียนสะดวก  

3. ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสาํคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน          

ท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งดีถูกตอ้งตามหลกัของการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นสามารถ        

ท่ีจะจูงใจนกัเรียนใหเ้กิดความกระตือรือร้น ( Motivated) ท่ีจะเรียนและสนุกสนานไปกบัการเรียน

ตามแนวคิดของการรู้ในปัจจุบนัท่ีวา่ “Learning is Fun”  ซ่ึงหมายถึงการเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุก 

   นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียน ไดศึ้กษา

หาความเขา้ใจและคน้พบคาํตอบดว้ยตนเอง (นงนุช วรรธนวหะ, 2538 , หนา้  50) บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถตอบสนองต่อขอ้มูลท่ีนกัเรียนป้อนเขา้ไปไดท้นัที ซ่ึงเป็นการ          

ช่วยเสริมแรงใหแ้ก่นกัเรียน (กิดานนัท ์ ม ะลิทอง, 254 3, หนา้  227 ) ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถ
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เรียนรู้ไดม้ากกวา่  ในหอ้งเรียน และยงัสามารถจดจาํไดน้าน รวมถึงทาํใหน้กัเรียนมีทศันคติท่ีดี        

ต่อการใชค้อมพิวเตอร์และการเรียนในวชิาต่าง ๆ อีกดว้ย ( สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2541, หนา้ 240) 

   บุญชม  ศรีสะอาด ( 2541, หนา้ 123-124) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  

ช่วยสอนไวว้า่ 

1. ผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งอิสระ กา้วหนา้ไปตามอตัราการเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนท่ีมี

อตัราการเรียนรู้เร็วก็ไม่ตอ้งรอคนอ่ืนดว้ยความเบ่ือหน่าย รําคาญ ส่วนผูเ้รียนท่ีมีอตัราการเรียนรู้ชา้    

ก็ไม่ประสบกบัปัญหาตามบทเรียนไม่ทนั ไม่วติกต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น จึงมีความสบายใจในการเรียน 

2. ผูเ้รียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดต้ามท่ีตนตอ้งการ ไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดเวลาตายตวั 

3. ในบทเรียนท่ีสร้างข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูเ้รียนจะสามารถเลือกบทเรียนท่ีมี

ความเหมาะสมกบัความตอ้งการ หรือสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของตน คอมพิวเตอร์จะจดจาํ

คาํตอบของผูเ้รียนใหค้ะแนนคาํตอบ แลว้จดัใหไ้ดเ้รียนบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนคนนั้น 

4.  ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลสะทอ้นกลบั (Feedback) ทนัที  เป็นการย ํ้าความเขา้ใจและการเรียนรู้ 

5. สามารถใชเ้ทคนิคท่ีดึงดูดความสนใจไดห้ลาย ๆ เทคนิคอยา่งมีประสิทธิภาพ

ไม่วา่จะใชเ้ทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิคร่วมกนั เช่น การแสดงดว้ยเส้นกราฟ ดนตรี การใชสี้ การใช้

ภาพเคล่ือนไหว การใชเ้สียงและการพดูโตก้บัผูเ้รียน เป็นตน้ 

6. สามารถทาํกิจกรรมท่ีซบัซอ้น จาํลองสถานการณ์ทาํใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทดลอง  

กบัขอ้มูลหลายชนิด หลายแบบ แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นได ้คาํนวณไดอ้ยา่งแม่นยาํ จะช่วยให้                

เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางและลุ่มลึก 

7. เหมาะสาํหรับการสอนทกัษะท่ีเป็นงานเส่ียงอนัตรายในระยะตน้ ๆ ของการฝึก

ทกัษะนั้น ๆ เช่น การควบคุมการจราจร  การขบัเคร่ืองบิน  เป็นตน้ 

8. เหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการเรียนรู้ท่ีตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวติจริง เช่น 

สภาวะ ไร้นํ้าหนกั ความเฉ่ือย เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถใชก้ารจาํลองสถานการณ์ 

9. คอมพิวเตอร์เสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ์ ไม่มีความเหน็ดเหน่ือย        

ไม่แสดงอาการเบ่ือหน่าย 

   ภาควชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต ( 2539, 

หนา้  36)  กล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีต่อการสอนวา่ 

1. ช่วยใหผู้เ้รียนแต่ละคนกา้วไปตามความสามารถของเขาไดอ้ยา่งสูงสุด       

เพราะคอมพิวเตอร์เขา้ถึงผูเ้รียน ตอบสนองผูเ้รียนดว้ยความอดทน 
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2. มีการตอบสนองหลายรูปแบบ  มีทั้งยกยอ่งชมเชย  และชกัชวนใหก้าํลงัใจให้

กา้วไปสู่ชั้นท่ียากกวา่  เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนใหผู้เ้รียน 

3. ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

4. ช่วยใหผู้เ้รียนประเมินตนเองได ้ เพราะคอมพิวเตอร์จะเสนอผลการเรียนได ้

 สาํหรับแนวคิดของ นิพนธ์  ศุขปรีดี ( 2545, หนา้ 129-133) ไดแ้ยกประโยชน์   

ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ออกเป็น ประโยชน์ท่ีส่งผลต่อตวัผูเ้รียน และ ต่อครูผูส้อน ดงัน้ี 
  ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ช่วยสอนต่อผู้เรียน 

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียนหลายประการ  เช่น          

เกิดแรงจูงใจ ท่ีจะศึกษา  เกิดความคงทนในการจดจาํ  เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน  เกิดความ       

พึงพอใจในการเรียนมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  1. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ทาํใหเ้กิดความอยากเรียนรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีเขา้ใจยาก

ดึงดูดความสนใจ  โดยใชเ้ทคนิคการนาํเสนอดว้ยกราฟิก  ภาพเคล่ือนไหว  แสง สี เสียง สวยงาม     

และเหมือนจริง 

  2. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  และสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดร้วดเร็วดว้ยวธีิท่ีง่าย  ๆ 

เช่น แสดงเน้ือหาดว้ยภาพเคล่ือนไหวอยา่งชา้ ๆ 
  3. ผูเ้รียนมีการโตต้อบ  หรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์  และบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน  มีโอกาสเลือกตดัสินใจ และไดรั้บการเสริมแรงจากการไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัทนัที 

  4. ช่วยใหผู้เ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง  เพราะมีโอกาสปฏิบติักิจกรรม        

ดว้ยตนเอง  ซ่ึงจะเรียนรู้ไดจ้ากขั้นตอนท่ีง่ายไปหายากตามลาํดบั 

  5. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสนใจ  และความสามารถของตนเอง  บทเรียน     

มีความยดืหยุน่ สามารถเรียนซํ้ าไดต้ามท่ีตอ้งการ 

  6. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  ตอ้งมีการควบคุมการเรียน          

ดว้ยตนเอง มีการแกปั้ญหา และฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล 

  7. สร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้รียน  เกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียน  คือ เม่ือผูเ้รียนเขา้ใจ    

และเรียนรู้ได ้จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียน 

  8. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เป็นการทา้ทายผูเ้รียน       

และเสริมแรงใหอ้ยากเรียนต่อ 
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  9. ลดช่องวา่งการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนในเมือง  และชนบท  เพราะสามารถ          

ส่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ไปยงัโรงเรียนชนบทใหเ้รียนรู้  และเลือกเรียนไดต้ามความสนใจ   

และความสามารถของผูเ้รียน 
  ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์ช่วยสอนต่อครูผู้สอน 

       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  นอกจากจะช่วยใหเ้กิดประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียนแลว้      

ยงัทาํใหค้รูผูส้อนเกิดประโยชน์ในดา้นของเวลาท่ีใชใ้นการสอน ดงัต่อไปน้ี 

 1. ลดชัว่โมงสอน  เพื่อจะไดป้รับปรุงการสอน  เน่ืองจากผูเ้รียนใชเ้วลาเรียนเพิ่มเติม

ไดด้ว้ยตวัเองได ้
  2. ลดเวลาท่ีจะตอ้งติดต่อกบัผูเ้รียน  จะใชเ้วลาอธิบายนอ้ยลง  เน่ืองจากผูเ้รียน            

จะสอบถามเฉพาะเร่ืองท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

  3. มีเวลาศึกษาตาํรา  งานวจิยั  และพฒันาความสามารถใหม้ากยิง่ข้ึนเพราะผูเ้รียน      

ใชเ้วลาส่วนใหญ่เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแทน 
  4. ช่วยการสอนในชั้นเรียนสาํหรับผูท่ี้มีงานสอนมาก  โดยการเปล่ียน                   

จากการฝึกทกัษะในหอ้งเรียนมาใชร้ะบบคอมพิวเตอร์แทน 

  5. ใหโ้อกาสในการสร้างสรรคแ์ละพฒันาวตักรรมใหม่  ๆ สาํหรับหลกัสูตร         

และวสัดุเพื่อการศึกษา 

  6. เพิ่มวชิาสอน  โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะตอบสนองตอ้งการของผูเ้รียนผูส้อน

สามารถเตรียมเน้ือหาวชิาต่าง ๆ ล่วงหนา้ได ้

  7. ช่วยพฒันาทางวชิาการ เพราะครูผูส้อนตอ้งศึกษา คน้ควา้ สรุป ความรู้อยูเ่สมอ 

  8. ช่วยใหมี้เวลาสาํหรับตรวจสอบและพฒันาหลกัสูตรตามหลกัวชิาการ 

  9. ครูผูส้อนสามารถควบคุมการเรียนของผูเ้รียนได้  เพราะคอมพิวเตอร์จะบนัทึก  

การเรียนของนกัเรียนแต่ละคนไว้  การเรียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะลดเวลาเรียนลงเม่ือเทียบกบั

การสอนปกติ 

  สรุปไดว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี ประโยชน์ในการกระตุน้ใหผู้เ้รียน          

มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนอยา่งอิสระ กา้วหนา้ไปตามอตัราการเรียนรู้

ของตนและยงัเลือกเวลาเรียนไดต้ามท่ีตนตอ้งการ นอกจากนั้นการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

นั้นยงัสามารถทาํกิจกรรมท่ีซบัซอ้น จาํลองสถานการณ์ หรือการสอนทกัษะท่ีเป็นงานเส่ียงอนัตราย

หรือการเรียนรู้ท่ีตอ้งการส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวติจริงใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้และยงัสามารถใชเ้ทคนิคท่ีดึงดูด

ความสนใจไดห้ลาย ๆ เทคนิค  ซ่ึงสามารถจูงใจผูเ้รียนใหเ้กิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน               
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และสนุกสนานไปกบัการเรียนไปดว้ย  และยงัสามารถ ช่วย ใหค้รูสามารถบริหารเวลาใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอีกดว้ย  

  4.5  ข้อจํากดัของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

   กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ( 2541, หนา้ 20-23) ไดท้าํการ

วจิยัสาํรวจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและไดก้ล่าวถึงขอ้จาํกดัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       

ไวด้งัน้ี 

1. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอ้งใชเ้วลา                 

และความสามารถมาก  ครูท่ีมีความรู้เน้ือหาวชิาแต่ไม่สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       

ดว้ยตนเองไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการสร้าง  ซ่ึงในประเทศไทยความรู้

ทางดา้นคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัมีนอ้ย                     

ทาํใหเ้กิดปัญหาอุปสรรคในการสรรหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขอ้จาํกดัในการสอนใหผู้เ้รียน เกิดการเรียนรู้    

ในลาํดบัสูง ๆ ของพฤติกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความรู้สึกและ พฤติกรรม    

การเรียนรู้ดา้นทกัษะปฏิบติัไดแ้ละบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดพฒันา      

การทางสังคม  เน่ืองจากผูเ้รียนจะใชเ้วลาและทกัษะการโตต้อบกบัเคร่ืองมากกวา่ผูอ่ื้น 

3. หากผูเ้รียนไดใ้ชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจนเกิดความเคยชินแลว้จะทาํให้     

ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีจะใชค้อมพิวเตอร์นอ้ยลง 

4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนมากมีหลกัการในการออกแบบใหมี้การ

เรียนรู้    ตามขั้นตอน  ซ่ึงเป็นการบงัคบั ระบบแผนการเรียนกบัผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนบางประเภท

โดยเฉพาะ  ในกลุ่มผูใ้หญ่ไม่ชอบท่ีจะเรียนตามขั้นตอนโปรแกรม 

5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํเป็นตอ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม            

กบัการเรียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น หอ้งเรียน สถานท่ี และฐานขอ้มูล ซ่ึงทาํใหก้ารใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีขอ้จาํกดัใชไ้ดอ้ยูเ่ฉพาะในเขตตวัเมืองท่ีมีสภาพพร้อมเพียงไม่สามารถใชก้บั

ชนบทท่ีห่างไกลท่ียงัขาดปัจจยัขั้นพื้นฐานได ้เช่น ไม่มีไฟฟ้า สายโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 กนก  จนัทร์ทอง   (2547, หนา้ 23 )  ไดก้ล่าวถึงขอ้จาํกดัของคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนไวด้งัน้ี 

1.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการออกแบบและสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในสาขาวชิาต่าง ๆ   
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2. ส่ิงท่ีแสดงผลบนจอภาพ เช่น ตวัหนงัสือ ภาพ เสียง หรือวดีีทศัน์ท่ีปรากฏ เป็น

การแสดงผลเพียงชัว่คราวเท่านั้น 

3. ตน้ทุนของฮาร์ดแวร์ คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์และ

ซอฟทแ์วร์บทเรียนท่ีนาํมาใชสู้งกวา่ส่ือประเภทอ่ืน ๆ  

4. การพฒันาซอฟแวร์มีตน้ทุนสูงและพฒันาไดย้ากเม่ือพฒันาข้ึนมาแลว้ยงัประสบ

ปัญหาความไม่แน่นอนของตลาดอีก 

5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตร นอ้ยมาก

ส่วนใหญ่นาํมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนบางส่วนเท่านั้น 

6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีจาํหน่ายส่วนใหญ่มีคุณภาพตํ่าและมีจาํนวนนอ้ย 

      อยา่งไรก็ตามแมค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีประโยชน์แต่ก็มีขอ้จาํกดั             

หลายประการ ไม่วา่จะเป็น จาํเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการสร้างใชเ้วลามาก      

และไม่สามารถใชก้บัการเรียนการสอนในชนบทท่ีห่างไกล  นอกจากนั้นการใช้โปรแกรมอาจส่งผล    

ดา้นลบต่อผูเ้รียนได ้หากผูเ้รียนไม่ผา่นการเรียนพื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์มาก่อน รวมถึงตน้ทุน     

ของฮาร์ดแวร์  คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟทแ์วร์บทเรียนท่ีนาํมาใช้       

สูงกวา่ส่ือประเภทอ่ืน   

  4.6  รูปแบบการจัดบทเรียนในคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

   กรองกาญจน์  อรุณรัตน์ ( 2536, หนา้ 32-44) กล่าวถึง  รูปแบบการจดับทเรียน        

ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงัน้ี 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเส้นทางเดียว  (Linear  Programming)      

การสร้างบทเรียนน้ีเป็นการสร้างท่ีมีลาํดบัการตอบสนองอยา่งต่อเน่ืองเป็นเทคนิคและเป็นวธีิการ

สร้างท่ีง่ายประกอบดว้ยกรอบเน้ือหาหรือกรอบคาํถามเรียงต่อกบัไปทิศทางเดียว  ผูเ้รียนจะตอ้งเรียง

ตามลาํดบัทีละกรอบต่อเน่ืองกนัไปตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุดทา้ยโดยไม่ขา้มกรอบใดกรอบ

หน่ึงเลย 

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแตกก่ิง  (Branching  Programming)  รูปแบบ

คลา้ยกั บบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเส้นทางเดียว  โดยจะมีกรอบหลกัท่ีผูเ้รียนทุกคน         

ตอ้งเรียน  ซ่ึงเรียกวา่ “กรอบยนื” กรอบยนืนั้นเป็นกรอบท่ีเป็นลาํดบัท่ีแทจ้ริงของบทเรียนถา้ผูเ้รียน

ตอบถูก ผูเ้รียนก็จะเรียนตามกรอบยนืเหล่านั้นโดยตลอด แ ละมีการเพิ่มกรอบสาขาเพื่อสอนซ่อม

เสริมหรือเรียนเพิ่มเติมพื้นฐานในกรณีท่ีผูเ้รียนตอบผดิ ก่อนท่ีจะเรียนกรอบต่อไป 
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  สมรัก  ปิยะวาที   (2543, หนา้ 261-262)  ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการจดับทเรียนใน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดเส้นตรง ลกัษณะการนาํเสนอบทเรียน            

นั้นจะจดัลาํดบัเน้ือหาสั้น ๆ เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก  มีการนาํเสนอเน้ือหาเป็นกรอบ                 

ซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือหา คาํถาม และคาํตอบ ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนจากกรอบแรกเรียงไปจนถึงกรอบ

สุดทา้ย 

2.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดแตกก่ิง  ลกัษณะการนาํเสนอบทเรียนแบบน้ี

จะนาํเสนอเน้ือหาในกรอบค่อนขา้งมาก  การสร้างจะประกอบดว้ย กรอบยนื และกรอบสาขาโดย

กรอบยนืเป็นกรอบท่ีใชน้าํเสนอเน้ือหา  และกรอบสาขาเป็นกรอบท่ีเฉลยคาํตอบใหก้บัผูเ้รียนอาจมี

กรอบซ่อมเสริมได ้

3.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดใหเ้หตุผลโดยอตัโนมติั  ลกัษณะการนาํเสนอ

บทเรียนแบบน้ีภายในกรอบจะประกอบดว้ยเน้ือหาเป็นส่วนใหญ่ไม่มีการถามระหวา่งการนาํเสนอ

เน้ือหา  คาํถามจะถามเม่ือนาํเสนอเน้ือหาจบแลว้  และจะมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ ถา้ตอบผดิ

สามารถกลบัไปดูเน้ือหา  แลว้กลบัมาตอบใหม่  โดยตอ้งตอบจนถูกหรือตอบผดิครบจาํนวนคร้ัง       

ท่ีกาํหนดแลว้เฉลย  จึงสามารถไปยงักรอบต่อไปได ้

 ดงันั้นพอจะ สรุปไดว้า่  รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีอยู ่ 3 รูปแบบ 

คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดเส้นตรงหรือเส้นทางเดียว ชนิดแตกก่ิง และชนิดใหเ้หตุผล      

โดยอตัโนมติั 

  4.7  ข้ันตอนการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จะตอ้งมีการปฏิบติัเป็นกระบวนการ    

อยา่งต่อเน่ืองท่ีตอ้งใชท้ั้งความวริิยะ  อุตสาหะ  ความรู้ความสามารถของผูพ้ฒันาและทีมงาน          

เป็นอยา่งมาก  โดยผูพ้ฒันามีเป้าหมายอยูท่ี่การสร้างคุณภาพหรือประสิทธิภาพเชิงความรู้  ทั้งน้ี       

เพื่อสามารถรับประกนัไดว้า่  บทเรียนท่ีพฒันาหรือสร้างข้ึนนั้น  มีคุณค่าต่อการศึกษา  และช่วยให้

ผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้  (วฒิุชยั  ประสารสอย , 2543, หนา้ 28) ขั้นตอนการพฒันา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีผูเ้สนอขั้นตอนหรือวธีิการพฒันาหลายรูปแบบ  ซ่ึงแต่ละรูปแบบ     

มีขั้นตอนในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนับา้ง  ในท่ีน้ี     

ขอนาํเสนอ  2 แนวคิด  คือ แนวคิดแรก  เป็นการพฒันาบทเรียนซีเอไอแบบไอเอม็เอม็ซีเอไอ  

(IMMCAI) หรือ Interactive Multi Media CAI) และแนวคิดท่ี  2 คือการพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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แบบเนน้การโตต้อบและมลัติมีเดียแนวคิดแรก  เป็นการพฒันาบทเรียนซีเอไอ  แบบไอเอม็เอม็ซีเอไอ  

(IMMCAI) หรือ Interactive Multi Media CAI) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

    แผนภูมิ  2 แสดงขั้นตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนน้รูปแบบตามการจดั

กิจกรรมในชั้นเรียนปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ท่ีมา: วฒิุชยั  ประสารสอย . (2543).  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  นวตักรรมเพื่อการศึกษา .

กรุงเทพฯ:  โรงพิมพส์ามมิตร, หนา้ 28. 
  จากแผนภูมิการพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามรูปแบบการจดักิจกรรม              

ในชั้นเรียนปกติเป็นแนวคิดในการพฒันาบทเรียนซีเอไอ  ท่ีเนน้การพฒันาตามขั้นตอนการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  โดยเนน้สร้างเน้ือหา  การนาํเสนอใหเ้หมาะสม              

กบัพฤติกรรม  และการตอบสนองของผูใ้ชบ้ทเรียน  มีการสร้าง  8 ขั้นตอน  ตามแนวคิดของ           
(วฒิุชยั ประสารสอย, 2543, หนา้ 29-31) ดงัน้ี 

1.วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

2. รายละเอียดของเน้ือหา 

3. วเิคราะห์เน้ือหา 

4. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 8. การวดัประเมินผล 

5. กลยทุธ์ทางการสอนและนาํเสนอ 

6. ออกแบบและลงมือสร้างบทเรียน 

7. นาํเสนอต่อผูเ้รียน 
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 1. วตัถุประสงคท์ัว่ไป  (Goal/Objectives) เป็นการกาํหนดวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์         

ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนน้ี  ตอ้งการจะนาํไปใชเ้พื่อใคร  และตอ้งการใหเ้รียนรู้อะไรบา้ง  จากการศึกษา

และวเิคราะห์คาํอธิบายรายวชิา  รวมไปถึงแผนการจดัการเรียนรู้  ในรายวชิาท่ีตอ้งการนาํมาสร้าง   

เป็นส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอีกดว้ย 
 2. รายละเอียดของเน้ือหาวชิา (Content Specification)ไดแ้ก่ เน้ือหาความรู้ท่ีกาํหนด

เอาไว้  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมตามวตัถุประสงค์  ซ่ึงอาจจะไดจ้ากการวเิคราะห์เน้ือหา              

ของหลกัสูตร  การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  การสัมมนาทางวชิาการ  หรือคน้หาเพื่อจดัระบบจาก      

แหล่งทรัพยากรอ่ืน  แลว้นาํมาวเิคราะห์ความสาํคญั  และคุณค่าของการบูรณาการดา้นเน้ือหา          

รวมไปถึงการศึกษาและกาํหนดคุณสมบติัของเน้ือหาความรู้  และกิจกรรมในบทเรียนท่ีเหมาะสม   

กบัระดบัความสามารถของผูเ้รียนดว้ย 
 3. วเิคราะห์เน้ือหาวชิา  (Content Analysis) วธีิการน้ีจะเร่ิมตน้จากการวเิคราะห์     

งาน  เพื่ออธิบายกิจกรรมการเรียนการสอนและจดัลาํดบักิจกรรมเหล่านั้นใหเ้หมาะสม  ถูกตอ้ง      
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไป จนไดร้ายละเอียดของเร่ืองท่ีจะสอนหรือหวัขอ้การสอน 
 4. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  (Behavioral Objectives) เป็นการกาํหนด

วตัถุประสงคพ์ฤติกรรมเชิงความรู้ ในการเรียนไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน  เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วา่เม่ือเรียนจบ

บทเรียนแลว้จะไดรั้บส่ิงใดจากบทเรียน  ทาํใหผู้เ้รียนทราบวา่จะไดรั้บการพฒันาความสามารถ        

จนประสบผลสาํเร็จในการเรียนอยา่งไร  และช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิตามระดบัความสามารถ     

จากการกาํหนดระดบัขั้น เพื่อจะไดจ้ดัสภาวการณ์การเรียนการสอนล่วงหนา้ 

 5. กลยทุธ์ทางการสอนและนาํเสนอ  (Teaching Strategies & Models of Delivery) 
เป็นการเลือกและการกาํหนดกลยทุธ์ทางการสอนและการนาํเสนอบทเรียน วา่จะใชว้ธีิส่ือสารเพื่อให ้ 

เกิดความรู้  ในการนาํเสนอขอ้มูลเน้ือหาดว้ยขอ้ความ  รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหวเป็นตน้  โดยกาํหนด

หลกัการใหส้อดคลอ้งกนักบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  และธรรมชาติของเน้ือหาวชิาเพื่อนาํไป      

สู่การเรียนรู้ในท่ีสุด 

 6. ออกแบบและลงมือสร้างบทเรียน  (Design & Implementation) เป็นการเตรียม

ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยการนาํรายละเอียดท่ีไดจ้ากการปฏิบติัท่ีผา่นมาทั้งหมด        

มาจาํแนกรายละเอียดเป็นการเฉพาะในแต่ละส่วน  และเป็นการกาํหนดแผนวธีิการปฏิบติั                

ในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในการปฏิบติั  ถา้มีขอ้บกพร่องท่ีส่วนใดควรปรับปรุง    

และแกไ้ขใหมี้ขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุด  เรียกขั้นตอนน้ีวา่  การเขียนสคริปต์  (Script) หรือการเขียนบท

ดาํเนินเร่ือง 
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 7. นาํเสนอต่อผูเ้รียน  (Delivery) เป็นวธีิการท่ีจะนาํไปสู่กระบวน                        

การหาประสิทธิภาพ  โดยคาํนึงถึงหลกัการดา้นความยดืหยุน่  และสร้างรูปแบบการนาํเสนอ            

ใหเ้หมาะสม  กบัระดบัความสามารถของผูเ้รียนควรเลือกวธีิการนาํเสนอความรู้อยา่งรัดกุม  โดย

อาจจะใชว้ธีิออกกิจกรรม ในบทเรียนใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสรับการสอนซ่อมเสริม  (Remedial 

Teaching) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน  ซ่ึงเป็นการ

สร้างบรรยากาศของการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัการส่งเสริมพฒันาการ        

ทางเจตคติ  หรือเขา้ใจความรู้สึกมนุษยก์ารสร้างบรรยากาศการจดักิจกรรม  การสอนในบทเรียน      

ใหเ้ป็นไปตามแนวความคิดของการสอนแนวใหม่ (Alternative Teaching) ควรมีหลกัการ ดงัน้ี 

  7.1  เนน้ความเป็นกนัเองระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนและไม่เคร่งเครียด 

  7.2  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียน 

  7.3  ผูเ้รียนมีเสรีภาพในการเลือกเรียนส่ิงท่ีตนเองสนใจ  และใชเ้วลาเรียนได้

อยา่งเตม็ท่ี 

  7.4  เนน้กิจกรรมแบบความร่วมมือกนัของกลุ่มมากกวา่การแข่งขนั 
  8.  การวดัและประเมินผล  (Evaluation) เป็นการประเมินระหวา่งการพิจารณา     

ดา้นเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนเพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดเอาไวใ้นเบ้ืองตน้  เช่น การประเมิน

ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม รวมทั้งการครอบคลุมดา้นเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนท่ีจะจดัใหมี้ข้ึน

ในบทเรียนนั้น  รวมทั้งการประเมินสรุปซ่ึงเป็นขั้นตอนการประเมินทั้งดา้นเน้ือหา  และกิจกรรม       

ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวเ้พื่อการหาประสิทธิภาพของบทเรียนจากแนวคิดการพฒันา

บทเรียนซีเอไอ  ตามรูปแบบการจดักิจกรรมในชั้นเรียนปกติสามารถกล่าวไดว้า่  เป็นการพฒันาตาม

ขั้นตอนคลา้ย การเรียนในชั้นปกติ  คือ มีการนาํเสนอท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นหลกั  

ซ่ึงมีขั้นตอน ในการสร้าง 8 ขั้นตอน คือ มีการกาํหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไป รายละเอียดของเน้ือหาวชิา  

วเิคราะห์เน้ือหาวชิา  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกลยทุธ์ทางการสอนและนาํเสนอ  ออกแบบ          

และสร้างบทเรียน  นาํเสนอต่อผูเ้รียน  และสุดทา้ยคือ  การวดัและประเมินผลบทเรียน  ซ่ึงสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ช ้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้
  ส่วนแนวคิดท่ี  2 คือ แนวคิดการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ                  

เนน้การโตต้อบและมลัติมีเดีย  หรือ ไอเอม็เอม็ซีเอไอ  เป็นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประเภทการสอนเน้ือหาหรือความรู้ใหม่โดยเนน้การสร้างใหมี้การโตต้อบ และมลัติมีเดียในบทเรียน  

ซ่ึง ไพโรจน์ ตีรณธนากุล  และไพบูลย์ เกียรติโกมล  (2546, หนา้ 54-68) ไดก้ล่าวไวว้า่การสร้างเร่ิม

จากกาํหนดหวัเร่ืองหรือวชิาเป้าหมาย ท่ีกาํหนด  วตัถุประสงค์  และกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้ทเรียน       
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การพฒันามีหลกัสาํคญั  5  ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เน้ือหาการออกแบบบทเรียน  การพฒันาบทเรียน  

การนาํเสนอบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ และการประเมินผล จากนั้นนาํบทเรียนออกเผยแพร่  และควรมี

การติดตามผล  เพื่อประโยชน์ใน การพฒันาคร้ังต่อ  ๆ ไป  มีรายละเอียดของการพฒันา                    

ดงัน้ี ดงัแผนภูมิ 3 
 

 แผนภูมิ  3 ขั้นตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเนน้การโตต้อบ        

และมลัติมีเดีย หรือไอเอม็เอม็ ซีไอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และไพบูลย ์เกียรติโกมล. (2546). การออกแบบและการผลติ 

บทเรียนคอมพวิเตอร์การสอน. กรุงเทพฯ: ศูนยเ์สริมส่ือกรุงเทพฯ, หนา้ 54. 

 ข้ันตอนการวเิคราะห์ (Analysis) 

 ขั้นตอนการวเิคราะห์เน้ือหา  มี 3 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

 1. สร้างแผนภูมิระดมสมอง  (Brain Storm Chart)โดยเร่ิมจากเขียนช่ือวชิาไวต้รงกลาง

กระดาน แลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญในวชิานั้น  ๆจาํนวน 4-5 คน ช่วยกนัระดมสมองบอกหวัเร่ืองท่ีควรจะ

สอนในวชิานั้น  เขียนโยงกบัช่ือวชิาอยา่งอิสระหรือหากเป็นหวัเร่ืองยอ่ยก็ใหโ้ยงกบัหวัเร่ืองหลกั

ต่อไป โดยไม่ทาํการลอกแบบของตาํราเล่มใดเล่มหน่ึง แผนภูมิท่ีไดเ้รียกวา่ แผนภูมิระดมสมอง 

 2. สร้างแผนภูมิหวัเร่ืองสัมพนัธ์  (Concept Chart)จากแผนภูมิระดมสมอง  นาํมาทาํการ

วเิคราะห์ความถูกตอ้งของทฤษฏีหลกัการและเหตุผลความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัอยา่งละเอียด  อาจมี

ขั้นวเิคราะห์ 

ขั้นออกแบบ 

ขั้นพฒันา 

ขั้นสร้าง 

ขั้นประเมินผล 
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การตดัเพิ่มหวัเร่ือง  ตามเหตุผล  และความเหมาะสม  จนสามารถอธิบายและตอบคาํถามได้  ผลท่ีได้

เป็นแผนภูมิท่ีเรียกวา่แผนภูมิหวัเร่ืองสัมพนัธ์ 
 3. สร้างแผนภูมิโครงข่ายเน้ือหา  (Content Network Chart) นาํหวัเร่ืองต่างๆจากแผนภูมิ

หวัเร่ืองสัมพนัธ์มาเขียนเป็นโครงข่าย  ตามหลกัการเทคนิคโครงข่าย  โดยคาํนึงถึงลาํดบัการเรียน

เน้ือหาก่อนหลงั  ความต่อเน่ืองของเน้ือหา  หรือเน้ือหานั้น  สามารถเรียนเน้ือหาขนานกนัไดแ้ลว้      

ทาํการวเิคราะห์เหตุผลความสัมพนัธ์ของเน้ือหาโดยวธีิการวเิคราะห์ข่ายงานจนสมบูรณ์  ผลท่ีไดจ้ะ

เป็นโครงข่ายเน้ือหาท่ีตอ้งการ เรียกวา่แผนภูมิโครงข่ายเน้ือหา 

 ข้ันออกแบบบทเรียน  (Design) 

 มี  2 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

 1. การกาํหนดกลวธีิการนาํเสนอ  และวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  (Strategic Presentation 

Plan and Behavior Objective)โดยเร่ิมจากแผนภูมิโครงข่ายเน้ือหา มาพิจารณากลุ่มหวัเร่ืองท่ีสามารถ

จดัไวใ้นหน่วยการเรียนเดียวกนัได้  ภายใตก้รอบเวลาท่ีกาํหนด  ตีเป็นกรอบไวจ้นครบหวัเร่ืองบน

โครงข่ายเน้ือหา จากนั้นนาํกรอบหน่วยการเรียนมาจดัลาํดบัมานาํเสนอตามอนัดบัและความสัมพนัธ์

ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกบัแผนภูมิโครงข่ายเน้ือหา  ซ่ึงจะไดผ้ลเป็นแผนภูมิบทเรียนแสดงใหเ้ห็นถึง

ลาํดบัการเรียนแต่ละหน่วยการเรียนทั้งรายวชิา 

 2. สร้างแผนภูมิการนาํเสนอในแต่ละหน่วย  (Module Presentation Chart) เป็นการ

ออกแบบการสอน ท่ีจะตอ้งออกแบบลาํดบัการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนตามหลกัการสอนจริง  อนัเป็น

ส่วนสาํคญัมากในการประกนัคุณภาพการเรียนจากบทเรียนไอเอม็เอม็ซีเอไอ 

 ข้ันพฒันาบทเรียน  (Development) มี 4 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

 1. เขียนรายละเอียดเน้ือหาตามรูปแบบท่ีกาํหนด  (Script Development)โดยเขียนเป็น

กรอบ ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยเฉพาะถา้เป็นไอเอม็เอม็ซีเอไอ  จะตอ้งกาํหนดขอ้ความ  ภาพ เสียง สี 

ฯลฯ และการกาํหนดปฏิสัมพนัธ์ไวใ้หส้มบูรณ์ 

 2.  จดัทาํลาํดบัเน้ือหา (Storyboard Development) เป็นการนาํเอากรอบเน้ือหาหรือท่ีเขียน

เป็นบทไว้ มาเรียบเรียงลาํดบัการนาํเสนอท่ีไดว้างแผนไว้  ขั้นตอนน้ีจะยงัเป็นเอกสารส่ิงพิมพอ์ยู ่  

การลาํดบักรอบน้ีจึงสาํคญัมาก 

 3. นาํเน้ือหาท่ียงัเป็นส่ิงพิมพน้ี์  มาตรวจสอบหาค่าความถูกตอ้ง  (Content Correctness) 

โดยเฉพาะการสร้างไอเอม็เอม็ซีเอไอ  จะเป็นการเขียนตาํราใหม่ทั้งเร่ือง  ควรอาศยัผูเ้ช่ียวชาญในวชิา

นั้น ๆ เป็นผูต้รวจสอบให้  จากนั้นนาํเน้ือหาไปทดลองค่าความเท่ียงตรง  และค่าความเช่ือมัน่  โดยใช้

กลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายมาทดสอบดว้ย แลว้ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 
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 4. การสร้างแบบทดสอบส่วนต่าง  ๆ จะตอ้งนาํคะแนนมาหาค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจ

จาํแนก ความเท่ียง และความเช่ือมัน่ทุกแบบทดสอบ  และตอ้งปรับปรุงใหส้มบูรณ์ผลท่ีไดท้ั้งเน้ือหา

ท่ีจดัอยูใ่นโครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ และแบบทดสอบต่าง ๆ รวมกนัจะเป็นตวับทเรียน 

 ข้ันการสร้างบทเรียนบนคอมพวิเตอร์  (Implementation) มี 3 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

 1. เลือกซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเหมาะสมและสามารถสนองตอบต่อความ

ตอ้งการท่ีกาํหนดไวเ้ป็นตวัจดัการเสนอบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ 

 2. จดัเตรียมรูปภาพ  เตรียมเสียง  หรือเตรียมการถ่ายวดีิโอหรือภาพน่ิง  รวมทั้งคาํบรรยาย

ภาพไวใ้หพ้ร้อมท่ีจะใชง้าน โดยสร้างเป็นแฟ้มไวโ้ดยเฉพาะ 

 3. จดัการนาํโปรแกรมบทเรียน  หรือคอร์สแวร์  โดยโปรแกรมดว้ยความประณีตและดว้ย

ทกัษะท่ีดี  ทาํการตดัต่อภาพ  เสียง  วดีิโอ  ใหเ้รียบร้อยสมบูรณ์  ซ่ึงจะไดเ้ป็นบทเรียน  1 วชิา              

บนคอมพิวเตอร์ตามท่ีตอ้งการ 

 ข้ันประเมินผล  (Evaluation) มี 4 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
 1. การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมท่ีเสร็จแลว้  จดัการใหค้ณะผูเ้ช่ียวชาญทางไอเอม็

เอม็ซีเอไอ ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมท่ีเสร็จแลว้ ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 

 2 . ทาํการทดลองการดาํเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพ ดว้ยกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนไม่เกิน  

10 คน ทาํการปรับปรุง และนาํผลมากาํหนดกลวธีิการหาประสิทธิภาพต่อไป 
 3. ทาํการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ  (Efficiency E1/E2) ของโปรแกรม  และหา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Effectiveness) จากกลุ่มตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 30 คน หากไดผ้ลตามเป้าหมาย

ท่ีตอ้งการจึงนาํไปใชไ้ด ้

 4. จดัทาํคู่มือการใช้  (User Manual หรือ Package Instruction) ในคู่มือการใชค้วร

ประกอบไปดว้ยหวัเร่ืองดงัน้ี  บทนาํ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการกาํหนดหนา้จอคอมพิวเตอร์ก่อน

เขา้บทเรียน เป้าหมายของบทเรียน ขอ้มูลเสริมท่ีสาํคญั ขอ้ควรระวงั ขอ้มูลผูพ้ฒันาบทเรียนและวนัท่ี

เผยแพร่บทเรียนเม่ือไดมี้การพฒันาตาม 16 ขั้นตอน ท่ีไดก้ล่าวไวส้ามารถเกิดความสมบูรณ์ตามท่ีได้

มุ่งหวงัไว้ ถือวา่ไดพ้ฒันาไอเอม็เอม็ซีเอไอ  ท่ีมีคุณภาพสาํเร็จและสามารถนาํออกเผยแพร่ใชง้าน

ต่อไปได้ แต่ควรจะมีระบบติดตามผล  เพื่อนาํผลมาประกอบการปรับปรุงงานในคร้ังต่อ  ๆ ไป จาก

ขั้นตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สามารถนาํเสนอเป็นแผนภูมิ  เพื่อง่ายต่อการศึกษา  

และง่ายต่อการทาํความเขา้ใจได ้ 
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 จาก ขั้นตอนในการ พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาได้

ประยกุตข์ั้นตอนต่างๆ  ใหส้อดคลอ้งกบั ขั้นตอนการสร้างส่ือ ของอาจารยป์ระจกัษ ์ สุดประเสริฐ 

(2540 หนา้  35) ซ่ึงพฒันามาจากกระบวนการออกแบบเชิงระบบของ Seels and Glasgow           

(Seels B.,&Glasgow Z.,1998)  มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี  1  ขั้นวเิคราะห์                    

วเิคราะห์ผูเ้รียน 

 

                                                                 วเิคราะห์เน้ือหา,หลกัสูตร 

ขั้นท่ี  2  ขั้นออกแบบ 

 

ออกแบบส่ือการสอน    ออกแบบแบบทดสอบ  แบบสอบถาม 

 

ขั้นท่ี  3  ขั้นสร้างและพฒันา 

 

      สร้างส่ือการสอน      สร้างแบบทดสอบ,แบบสอบถาม 

 

                     ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ                        ปรับปรุงแกไ้ข 

 

ขั้นท่ี  4  ขั้นทดสอบหาประสิทธิภาพ 

และปรับปรุงแกไ้ข 

   ทดสอบ  1  ต่อ  1   ปรับปรุงแกไ้ข 

 

   ทดสอบกลุ่มเล็ก   ปรับปรุงแกไ้ข 

 

ขั้นท่ี  5  ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 

และประเมินผล 

     ทดสอบกลุ่มใหญ่             ประเมินส่ือการสอน 

 

                                                                   สรุปรายงานผล 
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    ฉะนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงเป็นโปรแกรมบทเรียนท่ีสร้างข้ึนโดย      

ใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางในการเสนอบทเรียนซ่ึงยดึหลกัการเดียวกนักบัแบบเรียนโปรแกรม  

(Programmed Instruction) โดยขั้นตอนในการสร้างจะยดึวธีิการระบบ (Systems Approach) มาใช้

ดงัน้ี เลือกเน้ือหาและกาํหนดจุดประสงค ์วเิคราะห์ผูเ้รียน กาํหนด จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

วเิคราะห์เน้ือหาแยกเป็นหน่วยยอ่ย ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนตามแบบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นาํไปใชแ้ละประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไ้ข เป็นตน้ 

 4.8  การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน    

 ไชยยศ   เรืองสุวรรณ  (2548, หนา้ 170)ไดก้ล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของ บทเรียน

คอมพิวเตอร์  เพื่อหาความสามารถของบทเรียนในการสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหน้กัเรียน       

เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคถึ์งระดบัเกณฑท่ี์คาดหวงัไว้  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์               

จะพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากการทาํแบบทดสอบแต่ละหน่วยยอ่ยของแต่ละหน่วยการเรียน          

และผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการปฏิสัมพนัธ์กบัเปอร์เซ็นตก์ารทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเม่ือเรียน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ครบทุกหน่วยแลว้  จะแสดงเป็นตวัเลข  2 ตวั เช่น 80/80, 85/85,90/90 โดย

ตวัแรก  คือ เปอร์เซ็นตข์องผูท้าํแบบทดสอบยอ่ยแต่ละหน่วยถูกตอ้ง  โดยถือเป็นประสิทธิภาพ       

ของกระบวนการ  และตวัเลขตวัหลงั  คือ เปอร์เซ็นตข์องผูท่ี้ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนโดยถือวา่เป็น

ประสิทธิภาพของ ผลลพัธ์ ประสิทธ์ิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์  คือประสิทธิภาพของกระบวนการ

และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ โดยมีสูตร ดงัน้ี (เผชิญ กิจระการ, 2547 หนา้ 44-51) 

 

  E1 =        100x
A

N

X∑
 

                  เม่ือ  E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

                 ∑X คือ คะแนนรวมจากการทาํแบบฝึกหดั 

                 A คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

                  N คือ จาํนวนผูเ้รียน 

                                  

    E2   =   100x
B

N

F∑
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                             เม่ือ  E2 คือ    ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

                                     ∑F คือ    คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 

                              B คือ    คะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัเรียน 

                              N คือ    จาํนวนผูเ้รียน 

 

 หลงัจากท่ีนาํ บทเรียนคอมพิวเตอร์  ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ  ในกรณีท่ี

ประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์  ท่ีสร้างข้ึนไม่ถึงเกณฑท่ี์ตั้งไว้  เน่ืองจากมีตวัแปรท่ีควบคุม

ไม่ได้ เช่นสภาพหอ้งเรียน  ความพร้อมของนกัเรียน  บทบาทและความชาํนาญในการใช้ บทเรียน

คอมพิวเตอร์  ของนกัเรียนหรือครู  เป็นตน้  อาจอนุโลมใหมี้ระดบัผดิพลาดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐาน          

ท่ีกาํหนดไวป้ระมาณ  2.5% - 5% โดยการยอมรับประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์  ท่ีสร้างข้ึน

อาจกาํหนดไว ้3 ระดบั คือ 

 1. “สูงกวา่เกณฑ”์ เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว้

คือ มีค่าเกิน 2.5% ข้ึนไป 

 2. “เท่ากนั” เม่ือประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์  เท่าเกณฑห์รือสูงกวา่เกณฑ ์     

ท่ีกาํหนดไวแ้ต่ไม่เกิน 2.5% 

 3. “ตํ่ากวา่เกณฑ”์ เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์  ตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว้  

คือ มีค่าตํ่ากวา่  2.5% ก็ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับไดใ้นการยอมรับประสิทธิภาพของ บทเรียน

คอมพิวเตอร์  ดงักล่าว ใหถื้อความแปรปรวน  2.5%-5% นัน่คือ ประสิทธิภาพของชุดการเรียนหรือ

การสอนไม่ควรตํ่ากวา่เกณฑ์ 5% แต่โดยปกติจะกาํหนดไว้  2.5% เท่านั้น ชยัยงค์ พรหมวงศ์(อา้งใน 

สรัลชนา  เฟ่ืองฟู, 2552 หนา้ 32-33) 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 นกัเรียนสามารถท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนไดห้ลายรูปแบบโดยหลาย  ๆ 

รูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัคือ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้หรือเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึง

นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวด้งัน้ี 

 สมสุข  ศรีสุก (2542, หนา้ 21) ไดส้รุปความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสาํเร็จหรือความสามารถในการกระทาํใดๆ ท่ีจะตอ้งอาศยั

ทกัษะ หรือมิฉะนั้นก็ตอ้งอาศยัความรอบรู้ในวชิาหน่ึงวชิาใดโดยเฉพาะ 
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 ธาริณี  วทิยาอนิวรรตน์ (2542, หนา้ 12) ไดส้รุปความหมายของคาํวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดได ้จากท่ีไม่เคย

กระทาํไดห้รือกระทาํไดน้อ้ยก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถวดัได ้

 จากความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงักล่าว สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หมายถึง ผลของการเรียนการสอนท่ีรวมถึงความรู้ ความสามารถในการเรียนเขา้ไวด้ว้ยกนั และ

แสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถวดัไดท้ั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย 

 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 การวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) เป็นการมองการวดัความสามารถทางการเรียนหลงัจาก

ไดเ้รียนเน้ือหา (Content) ของวชิาใดวชิาหน่ึงแลว้ ผูเ้รียนมีความสามารถเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด     

นัน่คือ การวดัผลสัมฤทธ์ิ ยดึเน้ือหาวชิาเป็นหลงั เช่น คณิตศาสตร์ อาจมีเน้ือหา การบวก การลบ การ

คูณ การหาร เศษส่วน เซ ต ความเป็นไปได ้บญัญติัไตรยางศ ์ฯลฯ การสอบวดัความรู้หลงัจากเรียน

เน้ือหาท่ีกาํหนดในภาคเรียนหรือในชั้นหน่ึงๆ นั้นเป็นการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ลว้น   

สายยศ และองัคณา สายยศ , 2541, หนา้ 18 ) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ (Achievement test) เป็น

แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู้ ความเขา้ใจตามพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 

แบ่งออกได ้2 ชนิด คือ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2542, หนา้ 73) 

1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างเอง (Teacher made test) เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างกนั

โดยทัว่ไปเม่ือตอ้งการใชก้็สร้างข้ึนใชแ้ลว้ก็เลิกกนัถา้จะนาํไปใชอี้กก็ตอ้งดดัแปลง ปรับปรุงแกไ้ข 

เพราะเป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนใชเ้ฉพาะคร้ัง อาจยงัไม่มีการวเิคราะห์หาคุณภาพ 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) เป็นแบบทดสอบท่ีไดมี้การพฒันา ดว้ย

การวเิคราะห์ทางสถิติมาแลว้หลายคร้ังหลายหนจนมีคุณภาพสมบูรณ์ ทั้งดา้นความตรง ความเท่ียง 

ความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก ความเป็นปรนยั และมีเกณฑป์กติ ใชเ้ปรียบเทียบดว้ย รวมความแลว้

ตอ้งมีมาตรฐานทั้งดา้นการดาํเนินการสอบและการแปลผลคะแนนท่ีได ้

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2542, หนา้ 757) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ    

วดัความรู้ความเขา้ใจ เป็น 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.  กาํหนดเน้ือหาและพฤติกรรมท่ีตอ้งจดัการ 

2.  เลือกชนิดและแบบของแบบทดสอบ 

3.  เขียน (ร่าง) ขอ้คาํถาม 

4.  จดัเรียงและทาํรูปเล่ม 

5.  ตรวจปรับปรุงและแกไ้ข 
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6.  ตรวจสอบคุณภาพ 

ในส่วนพฤติกรรมความรู้ท่ีตอ้งการวดันั้น ตอ้งจาํแนกแยกยอ่ยตามทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง

ถา้เป็นการวดัความรู้พุทธิพิสัย ตามทฤษฎีของบลูม ก็จะจาํแนกพฤติกรรมออกเป็น 6 ระดบั คือ 

1. ความรู้ ไดแ้ก่ พฤติกรรมความรู้ท่ีแสดงถึงการจาํไดห้รือระลึกได ้

2. ความเขา้ใจ ไดแ้ก่ พฤติกรรมความรู้ท่ีแสดงวา่ สามารถอธิบายได ้ขยายดว้ยคาํพดู 

ของตนเองได ้

3. การนาํไปใช ้ไดแ้ก่ พฤติกรรมความรู้ท่ีแสดงวา่ สามารถนาํความรู้ท่ีมีอยูไ่ปใช ้        

ในสถานการณ์ใหม่ๆ และท่ีแตกต่างจากสถานการณ์เดิมได ้

4. การวเิคราะห์ ไดแ้ก่ พฤติกรรมความรู้ท่ีสามารถแยกส่ิงต่างๆ แกเป็นส่วนยอ่ย ๆ       

ไดอ้ยา่งมีความหมาย และเห็นความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ยๆ เหล่านั้นดว้ย 

5. การสังเคราะห์ ไดแ้ก่ พฤติกรรมความรู้ท่ีแสดงถึงความสามารถในการรวบรวม 

ความรู้ และขอ้มูลต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีระบบ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางใหม่ ท่ีจะนาํไปสู่การแกปั้ญหาได ้

6. การประเมินค่า ไดแ้ก่ พฤติกรรมความรู้ท่ีแสดงถึงความสามารถในการตดัสินคุณค่า 

ของส่ิงของหรือทางเลือกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สรุปไดว้า่ การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควรคาํนึงถึงจุดมุ่งหมาย 

ทางการเรียนครอบคลุมพฤติกรรมในการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย มีการวเิคราะห์ขอ้สอบเพื่อหาค่า

ความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนกเพื่อปรับปรุงแกไ้ขตามผลการวเิคราะห์แลว้จึงจดัทาํแบบทดสอบเพื่อ

นาํไปใชจ้ริง 

6. ความพงึพอใจ 

   ความพึงพอใจ เป็น ปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของงาน อนัเป็นผลจาก

การท่ีไดรั้บการตอบสนองต่อแรงจูงใจ หรือความตอ้งการท่ีพึงประสงค ์ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเก่ียวกบั

ความพึงพอใจ ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

   6.1 ความหมายของความพงึพอใจ  มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ

พอสรุปไดด้งัน้ี  

   สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต ์(2540, หนา้ 17) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยนิดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ     

ในส่ิงท่ีขาดหายไป หรือส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมท่ีจ ะ

แสดง ออกของบุคคล ซ่ึงมีผล ต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใด ๆ นั้น  
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   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (254 2, หนา้ 775) ไดใ้หค้วามหมายของความ    

พึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

     มณี โพธิเสน ( 2543, หนา้ 12) ใหค้วามหมายความพึงพอใจไวว้า่ ความรู้สึกยนิดี      

เจตคติท่ีดีของบุคคล เม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตน ทาํใหเ้กิดความรู้สึกดีๆต่อส่ิงนั้น 

   อุทยัพรรณ สุดใจ ( 2545, หนา้ 7) ใหค้วามหมายความพึงพอใจไวว้า่ ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า 

วา่ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

   ภูษิต ผาสุก ( 2549 หนา้ 48) ใหค้วามหมายความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึง ท่าที

ความรู้สึก หรือทศันคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติั ร่วมปฏิบติัหรือไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติั โดยผลตอบแทนท่ีไดรั้บ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นปัจจยัทาํใหเ้กิดความ    

พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

   จากความหมายความพึงพอใจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีวดัออกมาเป็นระดบัตามความคาดหวงัของ

ตนเอง 

   6.2 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ  นกัวชิาการไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีอธิบาย

องคป์ระกอบของความพึงพอใจ และอธิบายความสัมพนัธ์ ระหวา่งความพึงพอใจกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ไว้

หลายทฤษฎี ดงัน้ี 

   โคร์แมน (Korman, A.K.,1977 อา้งใน สมศกัด์ิ  คงเท่ียง และอญัชลี  โพธ์ิทอง , 2542, 

หนา้ 161-162) ไดจ้าํแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

   1. ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ กลุ่มน้ีถือวา่ความพึงพอใจในงานเกิดจากความ

ตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย

ส่วนบุคคล 

   2. ทฤษฎีการอา้งอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั

คุณลกัษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกใหก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผล

การทาํงาน 

   มาสโลว ์(Maslow’Hierarchy of Needs.1970 : unpaged อา้งใน จรวยพร  สุดสวาท 

และคณะ, 254 5, หนา้ 24) กล่าววา่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการเหมือนกนั แต่ความตอ้งการนั้น     

เป็นลาํดบัขั้น เขาไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งเป็นมูลเหตุแห่งความพึงพอใจ

ไวด้งัน้ี 
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   1. มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอ และไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะท่ีความตอ้งการส่ิงใดไดรั้บ

การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอ่ืนก็จะเกิดข้ึนอีกไม่มีวนัจบ 

   2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นส่ิงจูงใจสาํหรับพฤติกรรมอ่ืน

ต่อไป ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองแลว้เท่านั้น จะเป็นส่ิงจูงใจสาํหรับพฤติกรรม 

         3. ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเรียงเป็นลาํดบัขั้นตามลาํดบัความสาํคญั กล่าวคือ เม่ือ  

ความตอ้งการในระดบัตํ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการในระดบัสูงก็จะเรียกร้องให ้มีการ

ตอบสนอง ซ่ึงลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยมี์ 5 ขั้น ตามลาํดบัจากตํ่าไปสูงดงัน้ี 

  3.1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ( Physiological Needs) เป็นความตอ้งการ

เบ้ืองตน้เพื่อความอยูร่อดของชีวติ เช่น ความตอ้งการในเร่ืองของอาหาร นํ้า อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม     

ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั และความตอ้งการทางเพศ ตอ้งการทางดา้นร่างกาย จะมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของคนก็ต่อเม่ือความตอ้งการทั้งหมดของคนยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

  3.2 ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั ( Security of Safety Needs) ถา้ความ

ตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองตามสมควรแลว้ มนุษยจ์ะตอ้งการในขั้นสูงต่อไป คือ 

เป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการความปลอดภยัหรือความมัน่คงในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงรวมถึง

ความกา้วหนา้และความอบอุ่นใจ 

  3.3 ความตอ้งการทางดา้นสังคม ( Social of Belonging Needs) หลงัจากท่ี

มนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองในสองขั้นดงักล่าวแลว้ ก็จะมีความตอ้งการสูงข้ึนอีก คือ ความตอ้งการ

ทางสังคม เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและไดรั้บการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร และความรัก

จากเพื่อน 

  3.4 ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับนบัถือ ( Esteem  Needs) เป็นความ

ตอ้งการใหค้นอ่ืนยกยอ่ง ใหเ้กียรติ และเห็นความสาํคญัของตนเอง อยากเด่นในสังคม รวมถึง

ความสาํเร็จ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระและเสรีภาพ 

  3.5 ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ ( Self Actualization) เป็นความตอ้งการ

ระดบัสูงสุดของมนุษย ์ส่วนมากจะเป็นการอยากจะไดต้ามความคิดของตนหรือตอ้งการจะเป็น

มากกวา่ท่ีตนเองเป็นอยูข่ณะนั้น 

   จากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆท่ีเป็นมูลเหตุแห่งความพึงพอใจ พอจะสรุปไดว้า่ 

ความตอ้งการในแต่ละขั้นจะมีความสาํคญัแก่บุคคลมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีไดรั้บ

จากการตอบสนองความตอ้งการในลาํดบันั้นๆ 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



60 

 

  6 .3  การวดัความพงึพอใจ  เน่ืองจากความพึงพอใจ เป็นคุณลกัษณะทางจิตของบุคคล   

ท่ีไม่อาจวดัไดโ้ดยตรง วธีิการวดัความพึงพอใจท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนัมี 3 วธีิ          

(สาโรช ไสยสมบติั , 2534 หนา้ 39 อา้งใน ยมนา  ไชยตาจกัร , 2552 หนา้ 35 ) 

                     1. การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายวธีิหน่ึงโดยการขอร้อง

หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคล ท่ีตอ้งการวดัแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีกาํหนด

คาํตอบ ไวใ้หเ้ลือกตอบ หรือเป็นคาํตอบอิสระโดยคาํถามท่ีถามอาจจะหมายถึง ความพึงพอใจ         

ในดา้นต่างๆ ท่ีหน่วยงานกาํลงัใหบ้ริการอยู ่

   2.  การสังเกต เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะทาํใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจ ของผูม้าใช้

บริการโดยวธีิการ เช่น การสังเกตกิริยา ท่าทาง การพดู สีหนา้ และความถ่ีของการมารับบริการ     

เป็นตน้    

   3. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวธีิหน่ึงในการท่ีไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจ ของผูม้าใช้

บริการ ซ่ึงเป็นวธีิท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคและความชาํนาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจใหผู้ถู้ก

สัมภาษณ์ตอบคาํถามใหต้รงกบัขอ้เทจ็จริง การวดัความพึงพอใจโดยวธีิการสัมภาษณ์นบัวา่เป็น

วธีิการท่ีประหยดัและมีประสิทธิภาพอีกวธีิหน่ึง 

   การวดัความพึงพอใจนั้นสามารถทาํไดห้ลายวธีิ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสะดวก         

ความเหมาะสม และจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวดัดว้ย   

 

7. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการจดัการเรียนรู้ สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

เร่ือง พระรัตนตรัย โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีดงัต่อไปน้ี 

พระมหาคุณาวฒิุ สีบาล ( 2546)  ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                       

วชิา พระพุทธศาสนา เร่ือง ภาษาบาลีและคาํศพัทท์างพระพุทธศาสนา  สาํหรับนกัเรียน                  

ชั้นมธัยมศึกษา  ปีท่ี 3 ผลปรากฏวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาพระพุทธศาสนา เร่ือง ภาษา

บาลีและคาํศพัทท์างพระพุทธศาสนา  ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.25/82.25  ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ ์80/80และมีค่าดชันีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากบั .63 และนกัเรียน     

มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาพระพุทธศาสนาอยูใ่นระดบัมาก และมีคะแนน

เฉล่ียหลงัการเรียนแลว้ดีข้ึน 

  จาริตา  ประทีปะเสน (2546)  ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วชิาสังคมศึกษา  เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
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หอพระ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2545 จาํนวน 36 คน มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรนํ้า โดยผลการศึกษาพบวา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้ึน       

มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 80/80  และพบวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่รูปแบบ      

การใชง้านและเน้ือหาตลอดจนแบบทดสอบเร่ืองน้ี มีความเหมาะสมและผูเ้รียน สามารถเรียนไดดี้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนนกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน              

ร้อยละ  88.5 มีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ  48.2 

จนัทร์ฉาย  คุมพล  (2547) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วนัสาํคญั      

และประเพณีปฏิบติั สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 85/85 พบวา่

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิคการผลิตส่ือมีคุณภาพในระดบัดีมาก

และมีประสิทธิภาพเป็น 88.08/86.08 

นนัทิยา  ชุนถนอม  (2547) ศึกษา เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพ ระพุทธศาสนา

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง ศาสนพิธี ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      

กบัการเรียนปกติ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง  

ศาสนพิธี ตามเกณฑม์าตรฐานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัการเรียนปกติ กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนวดัออ้มนอ้ย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค)์ เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

แบบทดสอบยอ่ย และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวจิยัพบวา่ แบบเรียน คอมพิวเตอร์     

ช่วยสอน เร่ือง  ศาสนพิธี  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.22/90.27 

และนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน สูงกวา่นกัเรียน       

ท่ีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 ชูชีพ  สีนอเนตร  (2550) ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์  เร่ือง ประวติั  

และความสาํคญัของพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม        

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ผลการศึกษาพบวา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์  เร่ือง ประวติัและความสาํคญั      

ของพระพุทธศาสนา  มีประสิทธิภาพเหมาะสม  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนซ่ึงสามารถ

นาํไปใชส้อนในวชิาพระพุทธศาสนาได ้ 

บุญเกิด  แขง็กลา้ ( 2550) ศึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                       

วชิาพระพุทธศาสนา  เร่ือง  การฝึกสมาธิเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน     

บา้นหว้ยกุ่ม มีวตัถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 และเพื่อประเมินคุณภาพ      

ของบทเรียน โดยใชเ้คร่ืองมือในการหาประสิทธิภาพ  คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  และแบบสอบถามคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัผลการวจิยัพบวา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เร่ือง การฝึก

สมาธิเบ้ืองตน้มีประสิทธิภาพ 84.11/86.89 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว้  และคุณภาพ           

ของบทเรียนประเมินโดยผูเ้รียนอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48) 

 จากการศึกษาผลการวจิยั เก่ียวกบัการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้    

พอสรุปไดว้า่ การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้  

ดว้ยตนเอง ทาํใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และยงัช่วยให้ ผูเ้รียน มีความสนใจ  ตั้งใจ     

และกระตือรือร้นในการ เรียนมากข้ึนดว้ย มีวธีิการหลายอยา่ง ในการพฒันามโนมติให้ กบัผูเ้รียน           

เป็นการยกระดบัคุณธรรม เหตุผลทางจริยธรรมของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน การวเิคราะห์ การแกไ้ข ปัญหา 

การจดัการเรียนรู้ท่ีใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ ทาํใหก้ารสอน พระพุทธศาสนา  ไม่น่า เบ่ือดงัเช่นการสอนโดยวธีิการบรรยาย  การเทศน์

หรือสวดมนตเ์ป็นภาษาบาลีแต่เพียงอยา่งเดียว ทั้งยงัสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัจริงในการดาํเนิน

ชีวติประจาํวนัได้อยา่งมีความสุขทาํใหผู้ศึ้กษาไดมี้ความสนใจท่ีผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เร่ือง พระรัตนตรัย เพื่อใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่3 

 

วธีิดําเนินการศึกษา 

 

     การศึกษา ผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอ

สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2554 คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  ตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นกัเรียน ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูศึ้กษาได้

ดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากร 
2. รูปแบบการศึกษา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
7. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากร 

  ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดั แม่แกด้นอ้ย 

อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ภาคเรียน  

ท่ี 1 ปีการศึกษา  2554  จาํนวน 3 หอ้งเรียน  รวมนกัเรียนทั้งส้ิน 75 คน 
 

  2. รูปแบบการศึกษา 

 ศึกษากลุ่มเดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง 

 กลุ่มทดลอง  

  

    
   x 1     T     x 2 
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   x 1  หมายถึง    ทดสอบก่อนการทดลอง 

   T หมายถึง   ดาํเนินการทดลอง 

x 2 หมาย ถึง    ทดสอบหลงัการทดลอง 

        ( กาญจนา วฒันาย,ุ 2545, หนา้ 38 ) 

 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

 3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง  

พระรัตนตรัย  ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ย  มาตรฐาน ตวัช้ีวดั สาระสาํคญั จุดประสงค ์

สมรรถนะของผูเ้รียน สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้  การวดัและประเมินผล 

แบบทดสอบ แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 15 แผน  เวลา 15 ชัว่โมง โดยนาํไปใชก้บันกัเรียน              

3 หอ้งเรียน 

 3.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย 

 3.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย  ซ่ึงใชส้าํหรับทดสอบนกัเรียนก่อนและหลงัใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาํนวน 60 ขอ้ เป็นแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบมี 4 ตวัเลือก  

 3.4  แบบ ประเมิน ความพึงพอใจของนกัเรียน  ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย   จาํนวน 10 ขอ้              

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบ ของลิเคริท  (Likert Scale) (อานุภาพ  

แพทยาไทย , 2543 หนา้ 41) 

 

4. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

4.1 แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ  

วฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
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       ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั กาํหนด กิจกรรมการเรียนรู้  

พร้อมกาํหนด หวัเร่ือง  จดั หน่วยการเรียนรู้ยอ่ย เวลาเรียน จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้                

จาํนวน 15 แผน เวลา 15 ชัง่โมง   

2. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง  พระรัตนตรัย  จาํนวน  15  แผน 

3. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบ             

ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  กิจกรรมการเรียนรู้  พร้อมทั้งแกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ  

เช่น เน้ือหาท่ีนาํมาใชค้วรมีคาํท่ีนกัเรียนเขา้ใจง่าย กิจกรรมควร จดัใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกในการ     

เขา้กลุ่มและศึกษาคน้ควา้ การเลือกวธีิการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองของ การใชเ้วลาในการจดักิจกรรม

อยา่ให้มากเกินไป อาจจะทาํใหน้กัเรียนเบ่ือ ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้เสนอแนะ นาํมาปรับปรุง  แกไ้ขตามท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะเพื่อใหค้รอบคลุมในการจดักิจกรรมจนไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 

4.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้  ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลอง ควบคู่กบับทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง พระรัตนตรัย ทุกขั้นตอน ใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียน

วดัแม่แกด้นอ้ย   อาํเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  ปีการศึกษา  2553  จาํนวน 3 หอ้งเรียน นกัเรียน 

จาํนวน 100 คน ได้ปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีพบจากการสอน เช่นคอมพิวเตอร์ใชง้านไดช้า้แกไ้ข      

โดยการจดัเตรียมตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ท่ีหอ้งปฏิบติัการส่ือคอมพิวเตอร์ใหพ้ร้อมใชทุ้กเคร่ือง  

กิจกรรมท่ีใชเ้วลามมากไปก็ตดัใหน้อ้ยลงและเหมาะสมกบัเน้ือหา 

 5. ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 15 แผน นาํไปใชก้บัประชากรต่อไป 

 4.2  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง  พระรัตนตรัย 

    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม เร่ือง   พระรัตนตรัย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการศึกษาตาม ขั้นตอนของ          

ประจกัษ ์ สุดประเสริฐ  (2540: หนา้ 35)  ซ่ึงพฒันามาจากกระบวนการออกแบบเชิงระบบของ  

Seels and Glasgow (Seels B.,&Glasgow Z.,1998)  มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นท่ี  1  ขั้นวเิคราะห์  

       วเิคราะห์ผูเ้รียน 

 

วเิคราะห์เน้ือหา,หลกัสูตร 

 

ขั้นท่ี  2  ขั้นออกแบบ 

 

ออกแบบส่ือการสอน    ออกแบบแบบทดสอบ  แบบสอบถาม 

 

ขั้นท่ี  3  ขั้นสร้างและพฒันา 

     

 

                          

 

 

ขั้นท่ี  4 ขั้นทดสอบหาประสิทธิภาพ 

และปรับปรุงแกไ้ข 

      

  

 

 

ขั้นท่ี  5  ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล  

และประเมินผล 

      

 

 

 

            แผนภูมิ 4 แสดงขั้นตอนการดาํเนินการศึกษา 

 

ทดสอบภาคสนาม ประเมินส่ือการสอน 

สรุปรายงานผล 

สร้างส่ือการสอน   สร้างแบบทดสอบ,แบบสอบถาม 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ    ปรับปรุงแกไ้ข 

ทดสอบ  1  ต่อ 1 ปรับปรุงแกไ้ข 

ทดสอบกลุ่มเล็ก ปรับปรุงแกไ้ข 
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 ข้ันที ่ 1  ข้ันวเิคราะห์ (Analysis) 

1. วเิคราะห์ผูเ้รียน ผูศึ้กษาไดท้าํการวเิคราะห์ผูเ้รียน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประชากรท่ีใช้             

ในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 ประชากร  ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียน       

วดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

เชียงใหม่  เขต  2  ภาคเรียนท่ี 1  การศึกษา 2554  จาํนวน 3 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งส้ิน 75 คน 

2.  วเิคราะห์เน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีใชส้ร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเน้ือหา สาระท่ี 1 ศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยได ้ศึกษาคน้ควา้ และเลือกเน้ือหาวชิาจากหนงัสือเรียน พระพุทธศาสนา 

ตามหลกัสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.25 51 ในส่วนท่ีสอดคลอ้งกบั สภาพปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน คือ เร่ือง   พระรัตนตรัย   และไดป้รึกษาผูเ้ช่ียวชาญ     

ดา้นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6       

ในการวเิคราะห์เลือกเน้ือหาท่ีจะใชส้ร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมทั้งศึกษารูปแบบเทคนิค

วธีิการในการนาํเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากผูเ้ช่ียวชาญ  เอกสาร ตาํราและงานวจิยั       

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะไดน้าํความรู้ท่ีไดรั้บมาเป็นแนวทางในการนาํเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์        

และจดัลาํดบัขั้นตอนการสอน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 หน่วย คือ 

  หน่วยท่ี 1 พระพุทธ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

      ตอนท่ี 1: พุทธประวติั 

       ตอนท่ี 2: วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 

  หน่วยท่ี 2 พระธรรม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

      ตอนท่ี 1: โอวาท 3 

       ตอนท่ี 2: พุทธศาสนสุภาษิต 

  หน่วยท่ี 3 พระสงฆ ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

       ตอนท่ี 1: มารยาทชาวพุทธ 

        ตอนท่ี 2: ศาสนพิธี 
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 ข้ันที ่ 2  ข้ันออกแบบ (Design) 

1. การกาํหนดเน้ือหาและจุดประสงค ์

   ผูศึ้กษาไดเ้ลือกเน้ือหาวชิาจากหนงัสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย  จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.25 51ในส่วน  

ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  5   แสดงลาํดบัขั้นตอนของเน้ือหา (Task Analysis) 

  

 

 

 

 

ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีสามารถปฏิบติัตน 
ในวนัสาํคญัต่าง ๆไดเ้หมาะสมและเป็นตวัอยา่งใหก้บัผูอ่ื้น 

3.  การเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
 

4.  การเผยแพร่ 

2.  การปฏิบติัตนในวนัสาํคญัท่ีเหมาะสม 

1.  ความหมาย ความสาํคญัของพระรัตนตรัย 
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 กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ผูศึ้กษาไดก้าํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 

เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  6  แสดงโครงสร้างของจุดประสงคก์ารเรียนรู้เชิงพฤติกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย 

1.  เม่ือกาํหนดเร่ืองพระรัตนตรัยใหน้กัเรียนสามารถบอก

ความหมาย ความสาํคญั พระพุทธ พรธรรม พระสงฆ์

และปฏิบติัตนในวนัสาํคญัได ้(ความรู้) 

2.  เม่ือใหน้กัเรียนใชส่ื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์         

ช่วยสอนเร่ือง พระรัตนตรัย นกัเรียนสามารถใชไ้ด ้

(ทกัษะ/กระบวนการ) 

3.  เม่ือกาํหนดงานใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมและ 

เขา้ร่วมกิจกรรมนกัเรียนมีความรับผดิชอบ       

ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย (เจตคติ) 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



70 

 

 

2. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

     ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ไม่ผา่น 

 

           ผา่น 

             

        

 

แผนภูมิ  7  แสดงโครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ออกแบบและสร้างโปรแกรมส่ือ 

ออกแบบ 

คาํแนะนาํในการใชโ้ปรแกรมส่ือ 

เลือกเมนูส่ือ 

ออกจากโปรแกรม เขา้สู่บทเรียน ทบทวน เกม 

เลือกเมนูเน้ือหา 

หน่วย 
พระพทุธ 

หน่วย 
พระสงฆ ์

หน่วย 
พระธรรม 

เกณฑ ์80 % 
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จากแผนภูมิ  7  สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

1.  จดัทาํโปรแกรมส่ือการเรียน รู้ เร่ือง  พระรัตนตรัย  จากการศึกษาเอกสารวชิาการ       

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  บทนาํประกอบดว้ย ช่ือบทเรียน คาํแนะนาํในการใชโ้ปรแกรม ซ่ึงเป็นการแนะนาํ

ปุ่มคาํสั่งต่าง ๆ ท่ีใชใ้นบทเรียนใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้

3.  บทเรียนประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหาของบทเรียน                      

และแบบทดสอบหลงัเรียน โดยจะเป็นเมนูใหเ้ลือกเรียน (ศึกษาจาก CAI ของจริง) 

4.  เน้ือหาของบทเรียน จะมีเมนูใหเ้ลือกเรียนในแต่ละ หน่วย  ซ่ึงประกอบดว้ย           

เน้ือหา หน่วยพระพุทธ หน่วยพระธรรม หน่วยพระสงฆ ์ โดยในแต่ละ หน่วย จะมีแบบฝึก ทกัษะ     

เกมทา้ยทุกตอน 

5.  แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยละ  20 ขอ้ ใหผู้เ้รียนทาํหลงัจากเรียนเน้ือหาจบ       

ทุกหน่วยแลว้โดยตอ้งทาํใหผ้า่นเกณฑ ์80% ข้ึนไป ถา้ไม่ผา่นเกณฑ ์ก็ใหก้ลบัไปทบทวนความรู้     

จากบทเรียนใหม่ แลว้มาทาํแบบฝึกทกัษะใหม่ทาํเช่นน้ีจนผา่นเกณฑ ์

3. การออกแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

    ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเน้ือหากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วฒันธรรม เร่ือง             

พระรัตนตรัย  และ นาํมาสร้างเป็นแบบทดสอบใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและผูเ้รียนแบบทดสอบ        

ท่ีใช ้คือ 

แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบจาํนวน 6 0 ขอ้                   

เพื่อวเิคราะห์ผูเ้รียนวา่มีความรู้ในบทเรียน ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ (ภาคผนวก ค หนา้ 145) 

แบบทดสอบหลงัเรียน เป็นชนิดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียนแต่สลบัขอ้และ

คาํตอบ จาํนวน 60 ขอ้   เพื่อวเิคราะห์ผูเ้รียนวา่บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนมากนอ้ยเพียงใด  

(ภาคผนวก ค  หนา้ 145) หมายเหตุ แบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเปิดปิดทุกคร้ังจะสลบัขอ้ 

 ข้ันที ่ 3  ข้ันสร้างและพฒันา (Development) 

1. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  

และ วฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย  ดงัน้ี 

   1.1  ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม     

ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551  โดยวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ตวัช้ีวดั หลกัการและขอบข่ายของสาระการเรียนรู้ รวมทั้งคู่มือครู  

หนงัสือเรียนสาระพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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1.2  ศึกษาวธีิการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.3  กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 

สร้างเพื่อนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

1.4  กาํหนดชั้นเรียน ไดแ้ก่ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และกาํหนดเน้ือหาท่ีจะใชเ้รียน 

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเลือก เร่ือง พระรัตนตรัย  จาํนวน 3 หน่วย จากนั้นวเิคราะห์

หลกัสูตร  ออกแบบการเรียนรู้โดยกาํหนดหวัขอ้เร่ือง เวลาท่ีสอน ตวัช้ีวดั กระบวนการเรียนการสอน  

ส่ือการเรียนการสอน  และการวดัและประเมินผล  

1.5  จดัทาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผูศึ้กษายดึมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น  

ตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และจาํนวนชัว่โมง  โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์          

ช่วยสอน ประกอบไปดว้ย แบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหา แบบฝึกทกัษะ เกม แบบทดสอบหลงัเรียน  

1.6  นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการสร้าง 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และมีประสบการณ์ในดา้นการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ไดห้าค่า IOC เท่ากบั 0.89  และความ

ครอบคลุมในสาระการเรียนรู้  เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข  

 2. เม่ือเสร็จแลว้นาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการจดัทาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง เพื่อความสมบูรณ์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และนาํไปใชก้บักลุ่ม

ประชากรต่อไป   

 ข้ันที ่ 4  ข้ันทดสอบหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไข (Implementation) 

1. ทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Testing) 

   ผูศึ้กษาไดน้าํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เร่ือง  พระรัตนตรัย  ท่ีสร้างข้ึนไป

ทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 

255 3  จาํนวน 3 คน โดยเลือกเด็กเก่ ง 1 คน เด็กปานกลาง 1 คน และเด็กอ่อน 1 คน เพื่อหา

ขอ้บกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  พระรัตนตรัย  ผลคะแนนท่ีได้                      

จากกระบวนการทาํงาน E1 มีค่าเท่ากบั 83.33 และผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ              

ทา้ยบทเรียน E2  มีค่าเท่ากบั 90.00 มีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบัเกณฑ ์ 80/80 ท่ีตั้งไวแ้ลว้นาํ

ขอ้บกพร่องมาปรับปรุง แกไ้ข ในการทดลองคร้ังน้ี พบขอ้บกพร่อง เก่ียวกบั ปุ่มคาํสั่งต่าง ๆ ท่ียงัไม่
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ชดัเจน ภาพประกอบมีขนาดเล็ก ขั้นตอนการใชบ้ทเรียนนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจตอ้งคอยแนะนาํ          

ไดน้าํขอ้บกพร่องไปปรับปรุงแกไ้ข  (ภาคผนวก ข  หนา้ 120) 

 2. ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) 

 ผูศึ้กษาไดน้าํ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เร่ือง  พระรัตนตรัย  ท่ีไดท้าํการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องจากการทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง ไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มเล็ก ซ่ึง เป็นนกัเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1  โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 255 3  โดยเลือก

นกัเรียนท่ีไม่ใช่ชุดทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง จาํนวน 10 คน ประกอบดว้ย  เด็กเก่ง 3 คน เด็ก        

ปานกลาง 4 คน และเด็กอ่อน 3 คน เพื่อทดสอบกระบวนการในการทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  เร่ือง  พระรัตนตรัย  ผลคะแนนท่ีไดจ้ากกระบวนการทาํงาน E1 มีค่าเท่ากบั  83.50  และผล

คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียน E2 มีค่าเท่ากบั  85.50  มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง

กบัเกณฑ ์ 80/80  ท่ีตั้งไวแ้ลว้นาํขอ้บกพร่องมาปรับปรุง  แกไ้ขเก่ียวกบั แบบทดสอบทา้ยแต่ละเร่ือง 

ของพระรัตนตรัย ควรนาํขอ้ทดสอบก่อนและหลงัมาสลบัขอ้ เพื่อไม่ใหน้กัเรียนจาํคาํตอบ  นกัเรียน

ศึกษาแลว้กระตือรือร้นในการเรียน มีความสนในบทเรียนจากการสังเกตและสอบถาม นกัเรียน      

ทุกคนตอบวา่ เรียนแลว้สนุก สามารถทบทวน และยอ้นกลบัได ้ เน้ือหามีความพอดี ไดใ้จความ ชอบ

ตรงการคน้ควา้ทบทวน และขอ้ทดสอบมีเสียงประกอบการใหค้ะแนน ปุ่มต่าง ๆ ใชง่้ายมีความ

ชดัเจนมากข้ึน  (ภาคผนวก ข หนา้ 120) 

 ข้ันที ่ 5  ข้ันวเิคราะห์ข้อมูลและประเมินผล (Evaluation) 

1. ทดสอบภาคสนาม (Field Testing) 

 ผูศึ้กษาไดน้าํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เร่ือง พระรัตนตรัย  ท่ีปรับปรุงแกไ้ข

เรียบร้อยแลว้ไปทดสองภาคสนามกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6//2 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย   

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2553  จาํนวน  35  คน เพื่อนาํผลไปวเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  พระรัตนตรัย  ผลคะแนนท่ีไดจ้ากกระบวนการทาํงาน E1 มีค่าเท่ากบั  

82.42 และผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียน E2   มีค่าเท่ากบั  83.42  มีประสิทธิภาพ  

สอดคลอ้งกบัเกณฑ ์ 80/80  ท่ีตั้งไว ้ (ภาคผนวก ข หนา้ 122 ) และนาํไปใชก้บัประชากรต่อไป 

  4.3  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    ผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบทดสอบตามหลกัการสร้างแบบทดสอบ โดยใชเ้กณฑ์         

ของบุญเชิด  ภิญโญอนตัพงษ ์(อา้งใน ววิฒัน์  ประสานสุข, 2541 หนา้ 29) แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน

เป็นแบบทดสอบท่ีเนน้เน้ือหา และจุดประสงค ์โดยใชว้ดัความรู้และทกัษะของนกัเรียนเก่ียวกบั         

พระรัตนตรัย  ก่อนการเรียน และหลงัการเรียนดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                       
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เร่ือง  พระรัตนตรัย  เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบ              

ชุดเดียวกนั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ จาํนวน 1 ชุด มี 60 ขอ้  สร้างตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1) ศึกษาเน้ือหากลุ่มสาระ การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วฒันธรรม สาระท่ี 1 

ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม   เร่ือง  พระรัตนตรัย  จากหลกัสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน            

พ.ศ. 2551 

2) วเิคราะห์จุดประสงคใ์นหลกัสูตร แกนกลาง กลุ่มสาระ การเรียนรู้ สังคมศึกษา 

ศาสนา และ วฒันธรรม   

3) กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นหลกัสูตร           

แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วฒันธรรม 

4) สร้างแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ มี 4 ตวัเลือก จาํนวน 1 ฉบบั 90  ขอ้ 

 5)  นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ (ภาคผนวก ก หนา้ 108) ตรวจสอบ                 

ความถูกตอ้ง ความครอบคลุมเน้ือหา ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา และจุดประสงค ์ ความถูกตอ้ง      

ตามหลกัการสร้างของขอ้สอบท่ีดีโดยใชเ้ทคนิค ของ  Hamphill และ Westie (อา้งใน โกวทิ         

ปวาลพฤกษแ์ละสมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ,์ 2533, หนา้ 266)  โดยกาํหนดเกณฑ ์ดงัน้ี 
   +1  แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคข์อ้นั้น 
     0  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคข์อ้นั้น 

      -1  แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นไม่ไดว้ดัตรงตามวตัถุประสงคข์อ้นั้น 
   นาํเอาคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดมาวเิคราะห์และเปรียบเทียบกบัเกณฑ์              

ถา้ผลรวมของคะแนนเกินร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ก็ถือวา่ขอ้สอบขอ้นั้นสามารถวดัไดต้รงตาม

จุดประสงค ์ สามารถนาํไปใชไ้ด ้(ภาคผนวก ก หนา้ 108) 
 6) นาํแบบทดสอบท่ีผา่นผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน มาวเิคราะห์หาความเท่ียงตรงโดย                

ใช ้ค่า IOC  แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป นาํมาพิมพเ์ป็นแบบทดสอบต่อไป 

  นาํแบบทดสอบท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้( Try-out)             

กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ของโรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 255 3 

จาํนวน 100  คน  เพื่อนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน 

 7) นาํแบบทดสอบท่ีไดม้าวเิคราะห์ค่าความยากง่าย ( P) และค่าอาํนาจจาํแนก ( R) 

โดยใชโ้ปรแกรม EVANA 401 เพื่อวเิคราะห์รายฉบบั โดยใชต้าราง CHUNG TEH FAN กลุ่มสูง 

กลุ่มตํ่า 25% คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย ( P) อยูร่ะหวา่ง 0.2- 0.8 และขอ้สอบท่ีมี           
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อาํนาจจาํแนก ( R) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป คดัเลือกไดข้อ้สอบท่ียากง่ายปาน กลาง ค่อนขา้งยาก         

อาํนาจจาํแนกดี มี 71 ขอ้จากขอ้สอบทั้งหมด 90 ขอ้ ผูศึ้กษาคดัเลือกเหลือเพียง 60 ขอ้ซ่ึงเป็นขอ้สอบ

ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

 8) นาํแบบทดสอบท่ีผา่นการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนก      

แลว้นาํไปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยใชโ้ปรแกรม  EVANA  401โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์

และริชาร์ดสัน ได ้ค่าความเช่ือมัน่ .8899 (ภาคผนวก          หนา้ ......) 

 9) ไดแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  พระรัตนตรัย ฉบบัสมบูรณ์  

จาํนวน 60 ขอ้ ท่ีจะนาํไปใชก้บักลุ่มประชากรต่อไป 

 4.4  แบบวดัความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

1. ศึกษาทฤษฎี หลกัการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ 

2. สร้างแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. นาํแบบวดัความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง

เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํแบบวดัความพึงพอใจไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/ 2      

ปีการศึกษา 25 53  จาํนวน 3 5 คน โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เพื่อนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์แบบวดัความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึน 

5. คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความพึงพอใจโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ .9124 

6. ไดแ้บบวดัความพึงพอใจสาํหรับนกัเรียนฉบบัสมบูรณ์ 

 

5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการทดลองคร้ังน้ีไดท้าํการทดลองในเวลาเรียนปกติ  1 ชัว่โมงและ ใชเ้วลาชัว่โมง

สุดทา้ยของวนั จนัทร์ พุธ และวนัศุกร์  ซ่ึงเป็นชัว่โมงซ่อมเสริมทาํการทดลองรวมทั้งส้ิน 8 สัปดาห์  

เวลา 15 ชัว่โมง ใชส้อนนกัเรียน 3 หอ้งเรียนผูศึ้กษาไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวธีิการดงัน้ี 

1. นาํแบบทดสอบก่อนเรียนไปทดสอบกบักลุ่ม ประชากร  ซ่ึงเป็นนกัเรียน                    

ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6  โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 1             

ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 75 คน 

2. นกัเรียนและครูดาํเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ ทั้งหมด 15 แผน 15 ชัว่โมง 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นผลจากการจดักิจกรรมตามแผน 15 แผน  15 ชัว่โมง 
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4. ผูศึ้กษาไดอ้ธิบายขั้นตอนการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหน้กัเรียน

เขา้ใจขั้นตอนและสามารถฝึกการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ดว้ยตนเอง 

5. นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของ นกัเรียน ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     

ไปใหน้กัเรียนตอบ 

6. นาํแบบทดสอบหลงัเรียนไปทดสอบกบักลุ่มกลุ่ม ประชากร  ซ่ึงเป็นนกัเรียน            

ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6  โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 1       

ปีการศึกษา  2554 จาํนวน  75  คน 

7. นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดไปทาํการวเิคราะห์หาค่าสถิติ 

 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยการหา  

E1/E2 =  80/80 นาํเสนอผลการวเิคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน และแบบทดสอบ โดยการหาค่า Index  of  Item  Objective  Concurrence  (IOC)    

3. วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยการหาค่าเฉล่ีย ( µ)   

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และร้อยละ นาํเสนอผลการวเิคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย  

4. วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  โดยการหาค่าเฉล่ีย (µ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) นาํเสนอผลการวเิคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยายเกณฑ์       

การใหร้ะดบัคะแนน  

คะแนน    5   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

คะแนน    4   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

  คะแนน    3   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

  คะแนน    2   หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัพอใช ้

  คะแนน    1    หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัปรับปรุง 
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สาํหรับเกณฑแ์ปลผลค่าเฉล่ีย   ผูศึ้กษาไดด้ดัแปลงเกณฑก์ารประเมินของ  บุญส่ง นิลแกว้  

(2539, หนา้ 146) ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย     4.51 – 5.00     หมายถึง       มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย     3.51 – 4.50     หมายถึง       มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย     2.51 – 3.50     หมายถึง       มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย     1.51 – 2.50     หมายถึง       มีความพึงพอใจในระดบัพอใช ้

  ค่าเฉล่ีย     1.00 – 1.50     หมายถึง       มีความพึงพอใจในระดบัปรับปรุง  

 

7.  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปโดยมีสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

1. การหาประสิทธิภาพของ   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง พระรัตนตรัย          

โดยใช ้ E1/E2 =  80/80 (เผชิญ กิจระการ, 2547 หนา้ 44-51) 

 

    E1  =        100x
A

N

X∑
 

                  เม่ือ  E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

                 ∑X คือ คะแนนรวมจากการทาํแบบฝึกทกัษะ 

                 A คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกทกัษะระหวา่งเรียน 

                  N คือ จาํนวนผูเ้รียน 

                                  

E2   =   100x
B

N

F∑
 

                             เม่ือ  E2 คือ    ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

                                     ∑F คือ    คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 

                              B คือ    คะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัเรียน 

                              N คือ    จาํนวนผูเ้รียน 
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2. หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง  พระรัตนตรัย 

โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งของความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (IOC) (พิสณุ  ฟองศรี, 2553, หนา้ 139) 

   

   ΣR 

                                

เม่ือ IOC   หมายถึง       ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัจุดประสงค์ 

ΣR     หมายถึง  ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

 N    หมายถึง  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

    

 3.  หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใชสู้ตร 

 KR-20 ของ คูเดอร์และ ริชาร์ดสัน  ดงัน้ี (กลัยา  วาณิชยบ์ญัชา, 2552, หนา้ 36) 

 

    rxx = 
1n

n

−
  (1- 2

xs
pq∑

 ) 

    

   เม่ือ rxx คือ ค่าสัมประสิทธ์ิแห่งความเท่ียง  

    n คือ จาํนวนขอ้สอบในแบบทดสอบ  

    p คือ สัดส่วนของคนท่ีตอบขอ้สอบไดถู้ก  

    q คือ สัดส่วนของคนท่ีตอบขอ้สอบไดผ้ดิ  

    ∑ pq คือ ผลรวมความแปรปรวนของแต่ละขอ้  

     

 4.  หาค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ         

โดยใชเ้ทคนิคกลุ่มสูง กลุ่มตํ่า (เทคนิค 25%)  (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์, และอจัฉรา ชาํนิประศาสน์.           

2545, : หนา้ 150)  

       
Ν

=Ρ    

    P  แทน  ระดบัความยาก 

    R แทน จาํนวนผูต้อบถูกทั้งหมด 

      N แทน จาํนวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า 

N 
 

สูตร IOC = 
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สูตร ค่าอาํนาจจาํแนก (r) (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์, และอจัฉรา ชาํนิประศาสน์, 2545 : หนา้ 150)  

  

                            r    =                             หรือ 

  

        r         คือ  ค่าอาํนาจจาํแนก  

 H        คือ  จาํนวนคนตอบถูกใน กลุ่มสูง  

                            L        คือ  จาํนวนคนตอบถูกใน กลุ่มตํ่า  

                           NH       คือ  จาํนวนคนทั้งหมดใน  กลุ่มสูง  

 NL       คือ  จาํนวนคนทั้งหมดในกลุ่มตํ่า  

       5. การวเิคราะห์ ขอ้มูลของแบบทดสอบโดยการหาค่าเฉล่ีย (µ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)   

(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา,2552   หนา้ 48-49) 

 

                µ   = 
Ν
Χ∑

 

              เม่ือ  µ คือ    คะแนนเฉล่ีย 

               Χ∑  คือ    ผลรวมของคะแนนเฉล่ียทั้งหมด 

                 N คือ    จาํนวนขอ้มูล 

 

 

σ =  ( )
( )1

fxfx
22

−
∑−∑

ΝΝ
Ν  

                เม่ือ  σ คือ     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   x คือ     คะแนนแต่ละคน 

   f คือ     ความถ่ี 

   fx∑  คือ     ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีของคะแนนแต่ละคน 

   N คือ     จาํนวนขอ้มูล      

                         

 

 

 
 

    H - L 
  NH 
 

H - L 
   NL 
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 6.  ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช ้

ค่าเฉล่ีย ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

 

                  X    = 
Ν
Χ∑

 

              เม่ือ  X  คือ    คะแนนเฉล่ีย 

               Χ∑  คือ    ผลรวมของคะแนนเฉล่ียทั้งหมด 

                 N คือ    จาํนวนขอ้มูล 

 

SD =  ( )
( )1

fxfx
22

−
∑−∑

ΝΝ
Ν  

                เม่ือ  SD คือ     ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   x คือ     คะแนนแต่ละคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

   f คือ     ความถ่ี 

   fx∑  คือ     ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีคูณ 

   N คือ     จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

7. การวเิคราะห์ขอ้มูล ดา้นความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ือง  พระรัตนตรัย  โดยการหาค่าเฉล่ีย (µ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา,  2552 

หนา้ 48-49) 

 

                µ   =   
Ν
Χ∑

 

              เม่ือ  µ คือ    คะแนนเฉล่ีย 

               Χ∑  คือ    ผลรวมของคะแนนเฉล่ียทั้งหมด 

                 N คือ    จาํนวนขอ้มูล 
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σ =  ( )
( )1

fxfx
22

−
∑−∑

ΝΝ
Ν  

                เม่ือ  σ คือ     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   x คือ     คะแนนแต่ละคน 

   f คือ     ความถ่ี 

   fx∑  คือ     ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีของคะแนนแต่ละคน 

   N คือ     จาํนวนขอ้มูล                              
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บทที ่4  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

        การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและหา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และเพื่อศึกษาความพึง พอใจของผูเ้รียน 

ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  

พระรัตนตรัย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่     

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2554  โดยผูศึ้กษาไดเ้สนอ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามลาํดบัดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ผลการ วเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระ      

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย    

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง พระรัตนตรัย    

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์    

ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย    
 

ตอนที ่1  การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง พระรัตนตรัย    
 

ตาราง  3  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา         

   และวฒันธรรม เร่ือง พระรัตนตรัย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย      

                ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวนนกัเรียน 75 คน 

เนือ้หา คะแนนเต็ม 

 

คะแนนทีไ่ด้ 

(X) 

ค่าเฉลีย่ 

(µ) 

ประสิทธิภาพของ 

กระบวนการ E1 

ประสิทธิภาพของ 

ผลสัมฤทธ์ิ E2 

พระพุทธ 1500 1256 16.75 83.73 86.08 

พระธรรม 1500 1280 17.07 85.33 

พระสงฆ ์ 1500 1290 17.20 86.00 

ภาพรวม 4500 3826 51.01 85.02 
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  จากตาราง 3 พบวา่ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  มีประสิทธิภาพ ระหวา่งคะแนนรวม 

ประเมินผลระหวา่งเรียน (E1) ต่อคะแนนรวมประเมินผลหลงัเรียน (E2) โดยภาพรวม  สูงกวา่เกณฑ์  

ท่ีกาํหนดไว ้ 80/80  โดยมีค่าเท่ากบั 85.02/86.08 

  

ตอนที ่ 2  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง พระรัตนตรัย    

 

ตาราง  4  แสดงผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน   

ภายหลงั เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม  เร่ือง   พระรัตนตรัย   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน             

วดัแม่แกด้นอ้ย  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  จาํนวนนกัเรียน 75 คน 

 

การทดสอบ N (µ) (σ) ร้อยละ 

ก่อนเรียน 75 31.33 5.366 52.22 

หลงัเรียน 75 51.65 4.677 86.08 

 

จากตาราง  4  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง พระรัตนตรัย   หลงัเรียนสูงกวา่     

ก่อนเรียน โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 52.22 และค่าเฉล่ียแบบทดสอบหลงัเรียน

ร้อยละ 86.08  (ภาคผนวก ง หนา้ 164 ) 
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ตอนที ่ 3  การวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย        

  

ตาราง  5   ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนและระดบัความคิดเห็นของคะแนน 

ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน       

วดัแม่แกด้นอ้ย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวนนกัเรียน 75 คน 

 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน (µ) (σ) แปลผล 

1 การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยใหบ้รรยากาศ

ในการเรียนสนุกและน่าสนใจ 

 

4.63 

 

.487 

 

มากท่ีสุด 

2 การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยใหน้กัเรียน

เขา้ใจง่าย 

 

4.57 

 

.498 

 

มากท่ีสุด 

3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเน้ือหาต่อเน่ืองและชดัเจน 4.44 .500 มาก 

4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเน้ือหาต่อเน่ืองและชดัเจน 4.44 .500 มาก 

5 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหท้ั้งความรู้ทกัษะ กระบวนการ

และความเพลิดเพลิน 

 

4.45 

 

.501 

 

มาก 

6 นกัเรียนรู้สึกพอใจกบัการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

4.41 

 

.496 

 

มาก 

7 นกัเรียนสามารถเรียนไดต้รงตามความสามารถของตนเอง 4.43 .498 มาก 

8 นกัเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.37 .487 มาก 

9 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยใหน้กัเรียน                        

มีความรับผดิชอบมากข้ึน 

 

4.31 

 

.464 

 

มาก 

10 นกัเรียนชอบเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.45 .501 มาก 

เฉล่ีย 4.45 0.49 มาก 
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จากตาราง  5  พบวา่  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง  พระรัตนตรัย   ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบั  มาก (µ = 4.45, σ = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจ                        

ในระดบั มากท่ีสุด อยู ่ 2 รายการ เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ การเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยใหบ้รรยากาศในการเรียนสนุกและน่าสนใจ  (µ = 4.63, σ = .487)       

และการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจง่าย  (µ = 4.57, σ = .498)

นอกนั้นความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนใหท้ั้งความรู้ ทกัษะกระบวนการและความเพลิดเพลินและนกัเรียนชอบเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน,  (µ = 4.45, σ = .501),บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเน้ือหาต่อเน่ืองและ

ชดัเจน,นกัเรียนสามารถเรียนไดต้รงตามความสามารถของตนเอง,นกัเรียนรู้สึกพอใจกบัการ          

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,นกัเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้           

ดว้ยตนเอง,บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบมากข้ึน (µ = 4.31,     

σ = .464) 
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บทที ่ 5 

 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ สร้างและหา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  เ ร่ือง  พระรัตนตรัย ตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        

ของผูเ้รียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง            

พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่     

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนวดัแม่แกด้นอ้ย  อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชียงใหม่  เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 255 4 จาํนวน 3 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน     

75 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

เร่ือง พระรัตนตรัย แต่ละแผนไดก้าํหนดมาตรฐานช่วงชั้น ตวัช้ีวดั สาระสาํคญั จุดประสงค ์เน้ือหา 

กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล แบบทดสอบไวค้รบถว้น แผนการจดัการ

เรียนรู้มีจาํนวน 15 แผน เวลา 1 5 ชัว่โมง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เร่ือง พระรัตนตรัย 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงใชท้ดสอบนกัเรียนก่อนและหลงัใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน จาํนวน 60 ขอ้ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี 4 ตวัเลือก จาํนวน  1 ฉบบั  แบบประเมิน

ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาํนวน 10 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบ ของลิเคริท ( Likert Scale) วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูป และ สถิติท่ีใชคื้อ การหา ค่าเฉล่ีย (µ)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และร้อยละ นาํเสนอ      

ผลการวเิคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และ วฒันธรรม  เร่ือง   พระรัตนตรัย  มีค่าเท่ากบั 85.02/86.08 สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน           

ท่ีกาํหนดไว ้80/80 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง  พระรัตนตรัย  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

โดยค่าเฉล่ียก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 52.22 และค่าเฉล่ียหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.08 

  3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้     

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง   พระรัตนตรัย  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั พอใจมาก 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คือขอ้ 1 และ

ขอ้ 2 นอกนั้นความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัพอใจมาก ทุกขอ้ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ           

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง   พระรัตนตรัย   ไดค้่า E 1 / E 2  เท่ากบั 

85.02/86.08แสดงวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูศึ้กษา สร้างข้ึนมีประสิทธิ ภาพสูงกวา่ เกณฑ์          

ท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ในการสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดมี้การพฒันา    

เป็นขั้นตอน ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ และไดใ้ชแ้นวคิด              

ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ของประจกัษ ์สุดประเสริฐ (2540, หนา้ 35) มาเป็นหลกั

ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหลกัวเิคราะห์ระบบ  โดย เลือกเน้ือหา กาํหนด

จุดประสงค ์วเิคราะห์ผูเ้รียน กาํหนดจุดประสงค ์เชิงพฤติกรรม วเิคราะห์เน้ือหาแยกเป็นหน่วยยอ่ย 

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบ                 

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นาํไปใชแ้ละประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไ้ข โดยอาศยัวธีิการเชิงระบบ

และหลกัการบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพและสัมพนัธ์กนัทุกขั้นตอน วธีิการเชิงระบบน้ีจะช่วยให้

เห็นปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาในแต่ละขั้นตอนและสามารถ ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนได ้      

จากขอ้มูลยอ้นกลบั  
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 ก่อนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูศึ้กษาได ้ศึกษาเอกสารหลกัสูตร ศึกษา

นกัเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใหท้ราบปัญหาของนกัเรียน วเิคราะห์การสอน กาํหนดลกัษณะ           

ของผูเ้รียน และกาํหนดพฤติกรรมนาํทาง เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดเน้ือหาและกิจกรรม        

การสอนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ           

ทั้งดา้นสติปัญญา ดา้นความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม         

ท่ีไดก้าํหนดไว ้นอกจากน้ีผูศึ้กษาได้ ศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  มีผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงของเน้ือหาดงันั้นจึงค่อนขา้งมัน่ใจวา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง พระรัตนตรัย มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมท่ีจะนาํไปใช้ พฒันาผูเ้รียนได้  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   จนัทร์ฉาย  คุมพล   (2547, หนา้ 

64)  ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย เร่ือง วนัสาํคญัและประเพณีปฏิบติั สาํหรับนกัเรียน

ช่วงชั้นท่ี 2 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 85/85 พบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้งดา้น

เน้ือหาและดา้นเทคนิคการผลิตส่ือมีคุณภาพในระดบัดีมากและมีประสิทธิภาพเป็น 88.08/86.08 

คลา้ยกบัผลการวจิยัของ บุญเกิด  แขง็กลา้ ( 2550, หนา้ 72 ) ศึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์   

ช่วยสอน วชิา  พระพุทธศาสนา  เร่ือง การฝึกสมาธิเบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนบา้นหว้ยกุ่ม มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 และ              

เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยใชเ้คร่ืองมือในการหาประสิทธิภาพ  คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ และแบบสอบถามคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัผลการวจิยัพบวา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง             

การฝึกสมาธิเบ้ืองตน้  มีประสิทธิภาพ 84.11/86.89 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว้  และคุณภาพ

ของบทเรียนประเมินโดยผูเ้รียนอยูใ่นระดบั  เหมาะสมมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.20, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.48) สาํหรับกระบวนการเรียนการสอน โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้  

สังคมศึกษา ศาสนา และ วฒันธรรม เร่ือง พระรัตนตรัย นั้น ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามคู่มือ

การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยา่งละเอียดทุกขั้นตอน ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีสาํคญัคือ

แบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหา แบบฝึกทกัษะและเกมระหวา่งเรียน และแบบทดสอบหลงั

กระบวนการเรียนการสอน นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนจะมีประโยชน์    

อยา่งมากสาํหรับครูผูส้อนท่ีไม่มีเวลาทบทวนเน้ือหาใหน้กัเรียน ครูผูส้อนสามารถนาํบทเรียน

ดงักล่าวไปใหน้กัเรียนทบทวนเน้ือหาดว้ยตนเอง ซ่ึงจะช่วยลดภาระในการสอนของครูผูส้อน      
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และยงัสามารถประเมินผูเ้รียนไดจ้ากคะแนนในการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน แลว้นาํผลท่ีได ้        

ไปปรับปรุงวธีิการสอนในชั้นเรียนปกติใหดี้ยิง่ข้ึน 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง 

พระรัตนตรัย  ของนกั เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองพระรัตนตรัย  

พบวา่  ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน (คิดเป็นร้อยละ 52.22)  ค่าเฉล่ียของ คะแนนหลงัเรียน (คิดเป็น

ร้อยละ 86.08)  สูงกวา่ก่อนเรียนซ่ึงแสดงวา่ การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถพฒันา

ความสามารถของนกัเรียนใหสู้งข้ึน สาเหตุหน่ึงคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง                

พระรัตนตรัย  มีการพฒันาและสร้างบนพื้นฐานของจิตวทิยาการสอน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบับริบทและ  

ความสามารถทางการเรียนรู้ของนกัเรียน กระบวนการเรียนการสอนในบทเรียนคอมพิวเตอร์       

ช่วยสอนเร่ิมจากเน้ือหาและกิจกรรมท่ีง่าย ๆ ไปหาเน้ือหาและกิจกรรมท่ีสลบัซบัซอ้นข้ึน เลือกเรียน

จากส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัไปยงัส่ิงท่ีอยูไ่กลตวั คือ เรียนจากรูปธรรม ไปหานามธรรม เนน้การฝึก              

ในแต่ละหน่วยการเรียน เม่ือฝึกทาํซํ้ าหลาย ๆ คร้ัง จนกระทัง่เกิดความแม่นยาํและความชาํนาญ      

ในการคิดคาํนวณแต่ละทกัษะ ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหายิง่ข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถ              

สร้างกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได ้เม่ือตอ้งทาํแบบฝึกหดัท่ีมีลกัษณะรวมหลายความคิดรวบยอด    

เขา้ดว้ยกนั แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนมีการแจง้ผลป้อนกลบัทนัที ทาํใหน้กัเรียนสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

ของตนเองได ้หรือถา้ไม่มีขอ้ผดิพลาดก็จะทาํใหน้กัเรียนไดเ้ห็นความกา้วหนา้ของตนเอง ซ่ึงเป็น  

การเสริมแรงอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวทิย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ (2543,หนา้ 166-167) 

กล่าวถึงหลกัสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง คือ การ กระตุน้           

ให้นกัเรียนกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรียนการสอน  การจดัประสบการณ์ตรง

ให้แก่นกัเรียน โดยให้นกัเรียนมีโอกาสใหเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เขา้ใจง่าย ตรงกบัความเป็น

จริง สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัอยา่งไดผ้ล และส่งเสริมใหมี้โอกาสไดป้ฏิบติัจริงจนเกิด

ความสามารถ  และทกัษะจนติดเป็นนิสัย  และผูศึ้กษา เป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และ วฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดท้าํการวเิคราะห์จุดประสงคแ์ละเน้ือหาของสาระศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม อยา่งละเอียด จึงทาํใหไ้ด ้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างออกมาตรง                    

ตามจุดประสงคข์องการเรียนในชั้นเรียน และง่ายต่อการทาํความเขา้ใจของนกัเรียนในระดบัน้ี  อีกทั้ง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ดงักล่าว สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของนกัเรียนไดดี้ เพราะผูเ้รียนสามารถ

ใชเ้วลาในการศึกษาไดต้ามความตอ้งการ และความสามารถของนกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนสามารถ

เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดว้ยตนเองจนกวา่จะเขา้ใจในบทเรียน  เน่ืองจากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ีในการเรียน คอมพิวเตอร์เป็นเพียง
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เคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีไม่มีชีวติ ไม่มีความรู้สึกเหน็ดเหน่ือย ทาํใหน้กัเรียนสามารถเรียนกบับทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดเ้ป็นเวลานาน และหลาย ๆ รอบ จนกวา่จะเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้             

ในบทเรียน ซ่ึงทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดีข้ึนซ่ึงเป็นไปตามผลการวจิยัของ นนัทิยา  

ชุนถนอม   ( 2547, หนา้ 70 ) ศึกษา เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา พ ระพุทธศาสนา              

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง ศาสนพิธี ท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     

กบัการเรียนปกติ ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05  

 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และ วฒันธรรม  เร่ือง พระรัตนตรัย  ดา้นความสนใจ ในระหวา่งเรียน            

โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัเรียน    

มีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  2  ขอ้คือ  การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้

บรรยากาศในการเรียนสนุกและน่าสนใจ และ การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้

นกัเรียนเขา้ใจง่าย นอกนั้นความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ  เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย

ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหท้ั้งความรู้ ทกัษะกระบวนการและความเพลิดเพลิน , 

นกัเรียนชอบเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เขา้ใจง่าย,บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเน้ือหาต่อเน่ืองและชดัเจน,นกัเรียนสามารถเรียน            

ไดต้รงตามความสามารถของตนเอง,นกัเรียนรู้สึกพอใจกบัการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน,นกัเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง,บทเรียนคอมพิวเตอร์      

ช่วยสอนช่วยใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบมากข้ึน  สาเหตุหน่ึงคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ไดรั้บการ

ออกแบบอยา่งดี ถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถท่ีจะจูงใจใหน้กัเรียน

เกิดความกระตือรือร้น ( Motivated) ท่ีจะเรียนและสนุกสนานกบัการเรียนตามแนวคิดของการรับรู้

ในปัจจุบนัท่ีวา่ “ Learning is Fun” ซ่ึงหมายถึงการเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุก (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 

2541, หนา้ 12)  ความแปลกใหม่ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถใหไ้ดท้ั้งภาพและเสียง   

มีสีสันท่ีเร้าใจ และสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนไดดี้ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเพลิดเพลิน               

กบัการเรียนและเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ รู้ตวั ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             

ไดก้าํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไวอ้ยา่งชดัเจน นกัเรียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองพร้อมทั้งเลือก

เน้ือหาท่ีจะเรียนตามความสามารถและความสนใจ มีการวดัผลเป็นระยะ ๆ วดัผลก่อนการเรียน     

เพื่อทราบพื้นฐานของนกัเรียนและประสิทธิผลหลงัเรียนเพื่อทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน              
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มีการโตต้อบและปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  นิพนธ์  ศุขปรีดี (2545, หนา้ 

129-133) ท่ีวา่ นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสนใจ ตามความสามารถของตนเอง บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความยดืหยุน่ สามารถเรียนซํ้ าไดต้ามท่ีตอ้งการ นอกจากน้ีนกัเรียนยงัมี    

การโตต้อบ หรือ มีปฏิสัมพนัธ์ กบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีโอกาสเลือก ตดัสินใจ และไดรั้บ

การเสริมแรง จากการไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัในทนัที ขอ้ท่ีน่าสังเกตและควรนาํมาอภิปรายอีกขอ้ คือ

นกัเรียนมีความเห็นวา่การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยใหบ้รรยากาศในการเรียน

สนุกและน่าสนใจ โดยมีระดบัความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 สาเหตุ     

น่าจะสอดคลอ้งกบัประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี บุญชม ศรีสะอาด (2541, หนา้         

123-124) กล่าวไวว้า่ ผูเ้รียนมีความสบายใจในการเรียนเพราะไดเ้รียนอยา่งอิสระ กา้วหนา้ไป         

ตามอตัราการเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนท่ีมีอตัราการเรียนรู้เร็วก็ไม่ตอ้งรอคนอ่ืนดว้ยความเบ่ือหน่าย 

รําคาญ ส่วนผูเ้รียนท่ีมีอตัราการเรียนรู้ชา้ ก็ไม่ประสบกบัปัญหาตามบทเรียนไม่ทนั ไม่วติกกงัวล   

ต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น ผูเ้รียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดต้ามท่ีตนตอ้งการไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดเวลา

ตายตวั ผูเ้รียนสามารถเลือกบทเรียน ท่ีมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการ หรือสอดคลอ้งกบัระดบั

ความสามารถของตน ผูเ้รียนไดข้อ้มูลสะทอ้นกลบั ( Feedback) ทนัทีเป็นการย ํ้าความเขา้ใจและ    

การเรียนรู้ มีเทคนิคท่ีดึงดูดความสนใจ ไดห้ลาย ๆ เทคนิคอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะใชเ้ทคนิค

ร่วมหรือเทคนิคเดียว เช่น การแสดงดว้ยเส้นกราฟ ดนตรี การใชสี้ การใชภ้าพเคล่ือนไหว การใช้

เสียงและการโตต้อบกบัผูเ้รียน  

ทั้งหมดท่ีกล่าวถึงน้ีส่งผลใหบ้รรยากาศในการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สนุกและน่าสนใจสาํหรับนกัเรียน ซ่ึงเป็นไปตามผลการวจิยัของพระมหาคุณาวฒิุ  สีบาล  (2546, 

หนา้ 67) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิา พระพุทธศาสนา เร่ือง ภาษาบาลีและคาํศพัท์

ทางพระพุทธศาสนา  สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผลปรากฏวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจ   

ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิา พระพุทธศาสนาอยูใ่นระดบัมาก และเป็นไปตามผลการวจิยั    

ของ ชูชีพ  สีนอเนตร (2550, หนา้ 71) ไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์  เร่ือง ประวติั

และความสาํคญัของพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม       

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ผลการศึกษาพบวา่   ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน  ซ่ึงสามารถนาํไปใช้

สอนในวชิาพระพุทธศาสนาได ้  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะบางประการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ดงัต่อไปน้ี 

 1. โรงเรียนควรสนบัสนุนครูผูส้อนใหมี้การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        

ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพและความตอ้งการของนกัเรียน 

 2. ควรมีการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ซ่ึงน่าจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการใชบ้ทเรียนไดดี้ข้ึน  

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษา 

 1. การนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช ้ผูส้อนจะตอ้งศึกษาเอกสารและ

ตรวจสอบส่ือการเรียนการสอนใหพ้ร้อม เพื่อใหก้ารเรียนการสอนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรมีการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร               

เพื่อใหบุ้คลากรเหล่าน้ีมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รวมทั้งใชใ้นการพฒันางานดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 1.ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเน้ือหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคมซ่ึงเป็นเร่ือง

ท่ีใกลต้วันกัเรียนและวชิาอ่ืนต่อไป เพื่อใหน้กัเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึนและสามารถ             

นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปศึกษาดว้ยตนเอง 

 2. ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคร้ังต่อไปควรจดัทาํวธีิการวดัผลและ

ประเมินผลท่ีหลากหลาย  
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