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ชื่ อเรื่อง รายงานการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ อง พระรัตนตรัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
พระรัตนตรัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 3 ห้องเรี ยน
รวมทั้งสิ้ น 75 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
สาระศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย มีจาํ นวน 15 แผน ใช้เวลา 15 ชัว่ โมง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง พระรัตนตรัย มี แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนซึ่ งใช้ทดสอบนักเรี ยนก่อน เรี ยนและ
หลัง เรี ยนด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จํานวน 60 ข้อ เป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
มี 4 ตัวเลือก และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
จํานวน 10 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคริ ท (Likert
Scale) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป และสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และร้อยละ นําเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยาย

ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
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1. ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย มีค่าเท่ากับ 85.02/86.08 สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาํ หนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภายหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
โดยค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยนคิดเป็ น ร้อยละ 52.22 และค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 86.08
3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ พอใจมาก
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงของโลกยุคปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ น
ด้านเทคโนโลยี ข้อมู ลข่าวสาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ วัฒนธรรม ล้วนเป็ นผลกระทบ
ต่อการจัด การศึกษาของชาติ เป็ นอย่างมาก ส่ งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ เพื่อสร้าง
“คนรุ่ นใหม่ ” ที่สามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างรอบคอบ ตัดสิ นใจอย่างชาญฉลาด มีความรู ้
คู่คุณธรรม มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคม
ด้วยความสงบสุ ข
จากแนวคิดดังกล่าวทําให้ทุกฝ่ ายที่มีหน้าที่ดูแลการศึกษาของชาติได้เสนอแนะแนวทาง
ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งเน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ งในวิชาที่เรี ยน เน้นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนการสอนต้องเน้นให้เด็กเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้
ซึ่ง กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) มาตรา 22
หน้า 5 ว่า “การจัด การศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และ พัฒนาตนเองได้
และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ” สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ น คนดี มีปัญญา มีความสุ ขมีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ กําหนด ให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวนิ ยั และ ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้อนั เป็ นสากลและมีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวติ
การที่จะปลูกฝังจริ ยธรรมให้กบั เด็กนักเรี ยนเพื่อให้มีศีลธรรมอันดีงาม
เป็ นกระบวนการ
ทางการศึกษา ซึ่งในแต่ละสถาบันที่ทาํ หน้าที่ช่วยปลูกฝังเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นครอบครัว โรงเรี ยนหรื อ
สังคมโดยทัว่ ไป ล้วนแต่มีลกั ษณะและวิธีการปลูกฝัง จริ ยธรรมที่แตกต่างกันออกไป เช่น โรงเรี ยน
ซึ่ งทําหน้าที่ปลูกฝัง คุณธรรม จริ ยธรรมให้แก่เด็ก นักเรี ยน ต่อจากครอบครัว จะมีวธิ ี การแตกต่าง
ไปจากครอบครัว คือโรงเรี ยนปลูกฝัง คุณธรรมจริ ยธรรม โดยมีหลักสู ตร บทเรี ยน ที่แน่นอน มีวธิ ีการ
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ปลูกฝัง ถ่ายทอด และการประเมินผลเป็ นระบบในขณะที่ครอบครัวปลูกฝังและถ่ายทอด จริ ยธรรม
โดยการให้การเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ให้ความรัก ความอบอุ่น รวมทั้งการลงโทษ การให้รางวัลแก่เด็ก
แต่ในปั จจุบนั ก็ยงั พบว่า การเกิดปั ญหาต่าง ๆ เกิดจากเด็กนักเรี ยน เช่น การทะเลาะวิวาทการลักขโมย
การเสพยาเสพติด เป็ นต้น อันแสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรี ยนยังคงขาด ศีลธรรมและจริ ยธรรม
ในการดําเนินชีวติ อยูม่ าก ซึ่ งมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการพัฒนาวิธีการสอน สาระศาสนา
ศีลธรรม และจริ ยธรรม ในโรงเรี ยนเอาจริ งเอาจังและเข็มงวด
การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25 51
สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา ได้ถูกบรรจุไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นกลุ่มประสบการณ์ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนา พฤติกรรม
ด้านความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมคําสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือรวมทั้งมีส่วนร่ วม ศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนามากยิง่ ขึ้น
จากสรุ ปผลการประเมินตนเอง( SAR)ของโรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ในปี การศึกษา 2552 และ ปี การศึกษา 2553 ยังอยูใ่ นระดับตํ่า ซึ่ งแสดง
ได้ดงั ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ปี การศึกษา 2552 และ ปี การศึกษา 2553( โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย, 2553 หน้า 29)

ww

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ปี การศึกษา 2552
66.50

ปี การศึกษา 2553
69.50

จากตาราง 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ปี การศึกษา 2552 และ ปี การศึกษา 2553 โดยภาพรวมไม่ผา่ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของโรงเรี ยน
ร้อยละ 70
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1. ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
2. หน้าที่พลเมือง
3. เศรษฐศาสตร์
4. ประวัติศาสตร์
5. ภูมิศาสตร์
ภาพรวม
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เมื่อพิจารณาคะแนนสอบหลังเรี ยนของแต่ละสาระ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2552 และ ปี การศึกษา 2553 พบว่า ไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่า ของโรงเรี ยน
ร้อยละ 70 เช่นกัน ซึ่ งแสดงได้ดงั ตาราง 2
ตาราง 2 แสดงคะแนนสอบหลังเรี ยนของแต่ละสาระของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2552 และ ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2553
65
70
68
75
69.50
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จากตาราง 2 พบว่า คะแนนสอบหลังเรี ยนของแต่ละสาระ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2552 และ ปี การศึกษา 2553 สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
ไม่ผา่ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าของโรงเรี ยน ร้อยละ 70 และ โดยเฉพาะ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนตํ่าสุ ด ร้อยละ 63.5
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงมองถึงสาเหตุที่ทาํ ให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่บรรลุเป้ าหมาย นัน่ คือ
โรงเรี ยน
วัดแม่แก้ดน้อย เป็ นโรงเรี ยนที่มีเด็กพิเศษเรี ยนร่ วมจํานวนมาก การที่ครู ผสู ้ อนใช้วธิ ี การสอนแบบ
เดียวกันกับนักเรี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเนื่องจาก ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ทั้งทางด้านร่ างกาย สติปัญญา ความสามารถ ความสนใจ ตลอดจนพื้นฐานทางครอบครัวและวิธีการ
เรี ยนรู ้ยอ่ มทําให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ไม่เท่ากัน การที่ครู ผสู้ อน มีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอน
จึง ทําให้ตอ้ งเตรี ยมการสอน น้อยลงทําให้ไม่มี ประสิ ทธิ ภาพ เวลาสอนจะลดลง อีกทั้งในชั้นเรี ยน
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หนึ่ง ๆ มีต้ งั แต่นกั เรี ยนเรี ยนดีจนถึงเรี ยนอ่อน ทําให้เด็กเรี ยนเก่งไม่ได้รับการส่ งเสริ มให้เรี ยน
ดียงิ่ ขึ้น ส่ วนเด็กที่เรี ยนอ่อนก็ไม่มีความพยายาม ไม่กระตือรื อร้นในการเรี ยน เนื่องจากเรี ยนแล้ว
ไม่ประสบผลสําเร็ จ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงควรเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมกิจกรรมมากที่สุด สร้างบรรยากาศ ที่เร้าใจ สนุกสนาน น่าสนใจ ซึ่ งเป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนที่สร้างเจตคติที่ดีต่อครู และต่อวิชาที่เรี ยนได้ดี อันจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน
เกิดพัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอีกด้วย (ประดิษฐ์ เตชนันท์ อ้างใน
ลําดวน วงศ์ฝ้ ัน, 2542, หน้า 2) ดังนั้นการที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู จะต้องลดบทบาทจากการสอนเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา จะต้องเน้น
บทบาทของนักเรี ยนตั้งแต่เริ่ ม คือ ร่ วมวางแผนการเรี ยน การวัดผล ประเมินผล และต้องคํานึงว่า
กิจกรรม การเรี ยนนั้นเน้นการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ครู จึง เปลี่ยนมาเป็ นผูส้ นับสนุนกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู้ใน ตัว ผูเ้ รี ยน ครู จะต้องวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
รู ้จกั ความสามารถของนักเรี ยนก่อนลงมือพัฒนา
ครู ตอ้ งพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอน
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยน
เกิดความสนใจ อยากเรี ยน อยากรู ้
ให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิด รู ้จกั แสวงหาความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ควรจัดให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง โดยครู จดั สถานการณ์และช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
เกิดการ คิด
รวมทั้งใช้คาํ ถามให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ค้นคว้าหาคําตอบ (สุ รชาติ สังข์รุ่ง, 2542, หน้า 7)
การนําเอาเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับปั จจัยทางการศึกษาต่าง
ๆ เข้ามาช่วย
เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนอย่างมีความสุ ข บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร มีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรี ยน
การนําเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์เข้ากับวิธีสอนย่อมก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ในการเรี ยนการสอนอย่างแน่นอน สื่ อที่จะนํามาประกอบการเรี ยนการสอนนั้นมีอยูห่ ลายชนิด ได้แก่
สไลด์ เทป โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครื่ องช่วยสอน เป็ นต้น
แต่ที่ผา่ นมา การเรี ยนรู ้ในสาระ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีลกั ษณะ “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ ดี ” พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540, หน้า 21) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการศึกษา
ที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเท่านั้น ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมจัดว่าเป็ นความยากลําบากที่จะทําให้เห็นเป็ นรู ปธรรม
การส่ งเสริ มจริ ยธรรม
จะต้องหาวิธีการที่ทาํ ให้เกิดการยอมรับในแนวปฏิบตั ิ เพื่อให้คาํ สอนทางพระพุทธศาสนาแทรกซึ ม
อยูใ่ นจิตสํานึกของคนไทยเพื่อสร้างสังคมให้สงบร่ มเย็นต่อไปในอนาคต การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
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ได้มีความรู ้และมีส่วนร่ วมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริ ยธรรม และศีลธรรม ให้กบั ผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ แต่จากสภาพการ จัดการเรี ยน
การสอนเพื่อส่ งเสริ ม ศีล ธรรม จริ ยธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาที่ผา่ นมายังไม่ประสบผล
อย่างที่คาดหวัง เพราะการสอนยังเน้นการบรรยายและท่องจํา นําความเบื่อหน่าย
ไม่ น่าสนใจ
ทั้งยังขาดการสนับสนุนอย่างจริ งจังจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ค่อนข้าง เป็ นนามธรรมยากแก่การเข้าใจ จึงควร
ปรับกระบวนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่ผเู ้ รี ยน ดังนั้น สื่ อการสอนเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างมาก
ในการ ใช้ ประกอบการสอนของครู เพราะสื่ อการสอนเป็ นตัวกลางที่ช่วยนําและถ่ายทอดข้อมูล
ความรู ้จากครู หรื อจากแหล่งเรี ยนรู ้ไปยังผูเ้ รี ยน เป็ นสิ่ งที่ช่วยอธิ บาย ขยายเนื้อความ สรุ ปความ
ในบทเรี ยนซึ่ งช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจเนื้อหามากขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
้ ั (วีระชาติ
บุญหนัก, 2547, หน้า 50) นอกจากนั้น สื่ อการสอนต้องเร้าความสนใจ เช่น มีการใช้สี รู ปภาพ ลวดลาย
ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเสี ยงดนตรี เสี ยงบรรยาย เพื่อให้เกิดความอยากเรี ยนรู ้ และมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผลในแง่ที่ผเู ้ รี ยนได้บรรลุจุดมุ่งหมายในการเรี ยนและสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตลอดจนส่ งเสริ มการแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอ้ งยึดผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
ในทํานองเดียวกัน ปั ญหาที่พบจากการจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย พบว่า การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมีความแตกต่าง
กันทั้งวิธีการเรี ยนรู ้ ความสามารถในการจดจําเนื้อหาสาระ ประกอบกับการจัดกิจกรรม การสอน
ของครู ที่เน้นการบรรยายและใช้สื่อรู ปภาพเป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้นกั เรี ยนเกิดความเบื่อหน่าย
ในบทเรี ยน เป็ นเหตุให้ผเู ้ รี ยนไม่เข้าใจและไม่สามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง ซึ่ งส่ งผลให้เกิดปั ญหา
ในการปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาในภายหลัง
จาก
ปั ญหาในการเรี ยนการสอน ที่กล่าวถึง จึง ควรหาวิธี แก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไป
ซึ่ งในการแก้ปัญหาที่น่าจะเป็ นไปได้หนทางหนึ่ง คือ ครู ควรนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและใช้เทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย
ซึ่ งจะ ทํา ให้
การจัดการ ศึกษาบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมี คุณภาพและมี ประสิ ทธิ ผล เช่น การ นําเอาเทคโนโลยี
ทางด้านเครื่ องมือกับกระบวนการที่เป็ นระบบมาใช้ในการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอน และจัดให้
อยูใ่ นรู ปของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ่ งเป็ นสื่ อประสมประเภทหนึ่ง ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่ องที่สอน
โดยมีระบบการผลิตและการนําสื่ อการสอนที่สอดคล้องกับ สาระการเรี ยนรู ้ หน่วย การเรี ยนรู้
และวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็ นระบบ ภายในของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
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จะประกอบด้วยคู่มือการใช้ สื่ อการเรี ยนการสอน และ แบบวัดประเมินผล ซึ่ งได้มขี ้ นั ตอนการจัดทํา
คือ การกําหนด จุด ประสงค์ ของการสอน วิเคราะห์เนื้อหาการสอน วางแผน จัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ผลิตและใช้สื่อการสอนและการประเมินผลการสอน หลายรู ปแบบจัดทํา อย่างเป็ นระบบ
จะช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอน ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น เพราะผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กทักษะความรู ้
พื้นฐานที่ตนมีปัญหาก่อนที่จะเรี ยนเนื้อหาใหม่ ในการเรี ยนการสอนผูเ้ รี ยน
ได้มีโอกาสสํารวจ
และค้นพบหลักการด้วยตนเอง โดยครู เป็ นผูส้ นับสนุนกระบวนการคิดของผูเ้ รี ยน กิจกรรมการ เรี ยน
มีความสอดคล้องกับสภาพชีวติ ประจําวันของผูเ้ รี ยนช่วยให้เกิดการถ่ายโยงความรู ้ได้ดี เหตุที่วา่
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นการนําคอมพิวเตอร์ เข้าไปใช้ในการศึกษาในลักษณะของการนําเสนอ
บทเรี ยนแทนผูส้ อนและผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ย ตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 , หน้า 5)
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อาศัยทฤษฎีหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยจิตวิทยาการเรี ยนรู้
ทฤษฎีการเสริ มแรง ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนไปตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล และคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ยังเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนได้
ดี
นอกจากนี้ยงั เป็ นสื่ อสําหรับการเรี ยนเป็ นรายบุคคลที่ดี เพราะผูเ้ รี ยนสามารถ กําหนดเวลา สถานที่
ที่จะเรี ยนที่ไหน เมื่อ ไร ตาม ความต้องการของผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตาม ความสามารถ
ของตนเอง ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความรู ้พ้ืนฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มีการเสริ มแรงให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างรวดเร็ ว และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีแบบวัดประเมินผลไว้ในหน่วยความจํา เพื่อวัดความรู ้ ความเข้าใจ ก่อน - หลังเรี ยน ซึ่ งคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจะนําเสนอเนื้อหาไปตามลําดับของการออกแบบการเรี ยนการสอน
ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจําวัน มากขึ้น ทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอร์
สามารถนํามาประยุกต์ในการช่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างดี และมีการใช้งานหลายรู ปแบบความสามารถ
หนึ่งที่คอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีส่วนทําให้การทํางานง่ายขึ้น คือด้านการเรี ยนและการสอน เพราะ
คอมพิวเตอร์ สามารถสื่ อสารในเนื้อหาต่าง ๆ ที่เป็ นการเรี ยนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ ไม่วา่ จะ
เป็ นภาพและเสี ยง รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองนอกเวลา
เรี ยนได้ ทําให้ในปั จจุบนั สถานศึกษาต่าง ๆ ได้มีการริ เริ่ มที่จะนําสื่ อการสอนต่าง ๆ มาแปลงรู ปแบบ
ลงคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการเผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้น้ นั ให้มีรูปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้ง
ยังสามารถนํากลับมาใช้หรื อดัดแปลงให้เนื้อหาทันสมัยได้ไม่ยาก ซึ่ งถ้ามีการใช้งานสื่ อการสอน
ในรู ปแบบคอมพิวเตอร์ กนั อย่างแพร่ หลาย คงจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้ความเข้าใจ
อีกทั้ง ยังสามารถนําความรู ้น้ นั มาช่วยแก้ปัญหาของประเทศ ที่กาํ ลังเผชิญอยูไ่ ด้ไม่ยากซึ่งสื่ อการสอน
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ในรู ปแบบคอมพิวเตอร์ คือ CAI (Computer Assisted Instruction) สุ รางค์ โค้วตระกูล (2541, หน้า 360)
ได้สรุ ปบทบาทของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้ดงั นี้
1. ช่วยนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ในการทบทวนความรู ้และทําแบบฝึ กหัดเพื่อเพิม่
ความเข้าใจ หรื อเกิดการเรี ยนรู ้วชิ าที่เรี ยน
2. ทําหน้าที่เป็ นผูต้ ิวนักเรี ยน โดยอธิ บายสิ่ งที่นกั เรี ยนไม่เข้าใจ หรื อให้ขอ้ มูลข่าวสาร
เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจสิ่ งที่กาํ ลังศึกษา
3. ทําหน้าที่ทาํ การทดสอบนักเรี ยนที่จะเริ่ มเรี ยนในหน่วยต่าง ๆเพื่อวิเคราะห์ดูวา่ นักเรี ยน
มีความรู ้ระดับใด
4. ทําหน้าที่ทาํ การทดสอบหลังจากนักเรี ยนได้เรี ยนจบบทเรี ยน และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
บอกนักเรี ยนทราบว่าทําผิดถูกอย่างไร
5. ช่วยจัดโปรแกรมการเรี ยนให้นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยใช้ขอ้ มูลจากการทดสอบ
6. ช่วยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวติ จริ ง โดยใช้สถานการณ์จาํ ลอง
7. คอมพิวเตอร์ สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างลึกซึ้ ง นอกเหนือไปจากเนื้อหาในหลักสู ตร
หรื อจากการสอนของครู จึงเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างดี
8. คอมพิวเตอร์ สอนให้นกั เรี ยนคิดแก้ปัญหา โดย Algorithms คือ การสอนให้ผเู้ รี ยน
ตั้งปัญหาได้ถูก วิเคราะห์ปัญหาเป็ นส่ วนย่อย และแก้ปัญหา
จากสภาพปั ญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ผูศ้ ึกษาจึง ได้ สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรี ยน
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ที่มุ่งเน้นให้มีการนํานวัตกรรมที่ทนั สมัยมาใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบตั ิตามหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนา เป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษา
กําหนดไว้

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน ด้วยบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3.
เพื่อศึกษาความพึงใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
วัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 3 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 75 คน
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ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย
จังหวัด เชียงใหม่ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ที่สร้างด้วยโปรแกรม สําเร็ จรู ป Macromedia
Authoware Professional Version 7.01 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็ น 3 หน่วย การเรี ยนรู ้
ดังนี้
หน่วยที่ 1 พระพุทธ แบ่งออกเป็ น
2 ตอน คือ
ตอนที่
1 : พุทธประวัติ
ตอนที่
2 : วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยที่ 2 พระธรรม แบ่งออกเป็ น
2 ตอน คือ
ตอนที่
1 : โอวาท 3
ตอนที่
2 : พุทธศาสนสุ ภาษิต
หน่วยที่ 3
พระสงฆ์ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่
1 : มารยาทชาวพุทธ
ตอนที่
2 : ศาสนพิธี
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ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรต้ น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
ตัวแปรตาม ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
ความ
พึงพอใจ ของนักเรี ยน ที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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สมมติฐานการศึกษา
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มส าระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง
พระรัตนตรัย ของนักเรี ยนสู งขึ้นหลังจากเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
3. นักเรี ยนมีความ พึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ในระดับมาก

ww

นิยามศัพท์ เฉพาะ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง พระรัตนตรัย หมายถึง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป Macromedia Authoware Professional Version 7.01 ภายในประกอบด้วยเนื้อหากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยจัดเนื้อหาเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาตรงกับสถานการณ์จริ งให้มากที่สุด
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มี แบบฝึ ก ทักษะ ท้ายบทเรี ยนแต่ละบทเรี ยน แบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน
โดยนําเสนอข้อมูล เนื้อหา ภาพ เสี ยง ซึ่ งออกแบบไว้นาํ เสนอบทเรี ยนทีละส่ วนตามลําดับขั้นตอน
การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ ซึ่ ง นักเรี ยน สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ข้อมูลจะเก็บไว้ในรู ปแบบ
CD – ROM การเรี ยนมีลกั ษณะแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ โดยผูเ้ รี ยน
ต้องตอบสนองต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏบนจอภาพ ( Monitor) ทางแป้ นพิมพ์ ( Keyboard)
เม้าส์ (Mouse) ผูเ้ รี ยนมีโอกาสประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ประสิ ทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หมายถึง ความสามารถของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ช่วยให้ครู หรื อ นักเรี ยน ใช้เรี ยนและทําแบบฝึ ก ทักษะ ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยของ นักเรี ยน ทั้งหมดที่ได้จากการ
ทําแบบฝึ กทักษะและกิจกรรมระหว่างเรี ยนด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยของ นักเรี ยน ทั้งหมดที่ได้จากการ
ทําแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรี ยนรู ้เนื้อหากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ของนักเรี ยน โดยวัดจากการทําแบบทดสอบ
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ
มี 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ
ความพึงพอใจ ของผู้เรียน หมายถึง ความรู ้สึก ความคิดเห็น ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย
ซึ่ งเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนมีความชอบ ความสนใจ สนุก สนาน เร้าใจ ไม่เครี ยด โดยประเมินจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1. ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีประสิ ทธิ ภาพใช้พฒั นาการเรี ยนการสอนได้
2. ได้ขอ้ มูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเมื่อเปรี ยบเทียบก่อนและหลังเรี ยนด้วย
บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย
เพื่อนําไปพัฒนาสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนสาระการเรี ยนรู ้อื่นต่อไป
3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สามารถนําไปใช้
ในการปรับปรุ งเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

om

บทที่ 2
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การศึกษารายงานการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
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ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ww

w.
k

ro
o

ba

nn

1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การจัดสาระการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา
2.1 ความสําคัญของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาระ พระพุทธศาสนา
2.2 จุดมุ่งหมายในการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.3 แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา
2.4
การสอนสาระพระพุทธศาสนา
2.5 บทบาทของครู และนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้สาระพระพุทธศาสนา
3. ปรัชญาแนวคิดและทฤษฏีที่สาํ คัญของวิธีการจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
4. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4.1 ความหมายของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
4.2 ลักษณะของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4.3 ประเภทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
4.4 ประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
4.5 ข้อจํากัดของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4.6 รู ปแบบการจัดบทเรี ยนในคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
4.7 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4.8 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
5. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
6. ความพึงพอใจ
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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1. หลักสู ตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 25 51 การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมเป็ นหลักสู ตร
ที่กาํ หนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสู ตรต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็ นไทย
ในการดํารงชีวติ สามารถอยูก่ บั ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
เปิ ดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองที่ดี
ของชาติการดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ กระทรวงศึกษา ธิการ
ในฐานะที่รับผิดชอบการพัฒนาหลักสู ตรจึงได้พฒั นาเป็ นหลักสู ตรแกนกลางของประเทศที่มี
มาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นข้อกําหนดคุณภาพของนักเรี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และมีสาระการเรี ยนรู้เป็ นองค์กาํ หนดความรู้เป็ นเนื้อหา สาระครอบคลุม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 12 ปี และเพื่อให้สถานศึกษา ครู ผูส้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องสามารถ
จัดทําหลักสู ตรได้ตาม ความเหมาะสมกับนักเรี ยนและเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
(กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 หน้า 9)
ในส่ วนของการจัดการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนากระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระ ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม ไว้ดงั นี้

ww

สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ในหลักสู ตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 : รู้และ เข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตน
ตามหลักธรรมเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
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ตัวชี้วดั ชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
1. วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจําชาติ หรื อ
ความสําคัญของศาสนาที่ตนนับถือ
2. สรุ ป พุทธประวัติ ตั้งแต่ปลงอายุสังขาร จนถึงสังเวชนียสถานหรื อประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาํ หนด
3. เห็นคุณค่าและประพฤติตนตาม แบบอย่างการดําเนินชีวติ และ ข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่ องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาํ หนด
4. วิเคราะห์ความสําคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบตั ิตาม ไตรสิ กขาและหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรื อหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาํ หนด
5. ชื่นชมการทําความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบตั ิ
ในการดําเนินชีวติ
6. เห็นคุณค่า และสวดมนต์ แผ่เมตตาและบริ หารจิต เจริ ญปัญญา มีสติที่เป็ นพื้นฐาน
ของสมาธิ ในพระพุทธศาสนาหรื อการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาํ หนด
7. ปฏิบตั ิตน ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและสิ่ งเสพติด
8. อธิ บายหลักธรรมสําคัญของศาสนาอื่น ๆโดยสังเขป
9. อธิ บายลักษณะสําคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ และปฏิบตั ิตนได้อย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่ วมพิธี
มาตรฐาน ส 1.2 : เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี และ ธํารงรักษา
พระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
1
. อธิ บายความรู ้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในศาสนสถานและปฏิบตั ิตนได้อย่าง
เหมาะสม
2
. มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามที่กาํ หนด
3
. อธิ บาย ประโยชน์ของการเข้าร่ วมในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนาตามที่กาํ หนดและปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง
4
. แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรื อแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
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และวัฒนธรรม

ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนา
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

nn

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
1. พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจําชาติ
เช่น
เป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็ นรากฐานทางวัฒนธรรมไทย
เป็ นศูนย์รวมจิตใจ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็ นหลัก
ในการพัฒนาชาติไทย

ba

ตัวชี้วดั
1 . วิเคราะห์ความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนาในฐานะ
เป็ นศาสนาประจําชาติหรื อ
ความสําคัญของศาสนาที่ตน
นับถือ
2. สรุ ปพุทธประวัติ ตั้งแต่
ปลงอายุสังขารจนถึ งสังเวชนีย
สถานหรื อประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือตามที่กาํ หนด

ok
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มาตรฐาน ส 1.1 รู ้ และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุข

สรุ ปพุทธประวัติ (ทบทวน)
ปลงอายุสังขาร
ปัจฉิมสาวก
ปริ นิพพาน
การถวายพระเพลิง
แจกพระบรมสารี ริกธาตุ
สังเวชนียสถาน 4
พระราธะ
ทีฆีติโกสลชาดก
สัพพทาฐิชาดก
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม-พระปรมานุชิตชิโนรส
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3. เห็นคุณค่าและประพฤติตน 1.
ตามแบบอย่างการดําเนินชีวติ
2.
และข้อคิดจากประวัติสาวก
3.
ชาดก/เรื่ องเล่า และ ศาสนิกชน 4.
ตัวอย่างตามที่กาํ หนด
5.
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1. พระรัตนตรัย
- ศรัทธา 4
1.1 พระพุทธ
- พุทธกิจ 5
1.2 พระธรรม
- อริ ยสัจ 4
- หลักกรรม
1.3 พระสงฆ์
2. ไตรสิ กขา
- ศีล สมาธิ ปัญญา
3. โอวาท 3
3.1 ไม่ทาํ ชัว่
- เบญจศีล
- อบายมุข 6
- อกุศลมูล 3
3.2 ทําความดี
- เบญจธรรม
- กุศลมูล 3
- พละ 3
- คารวะ 3
- กตัญ�ูกตเวทีต่อพระมหากษัตริ ย ์
- มงคล 38
- มีวนิ ยั
- การงานไม่มีโทษ
- ไม่ประมาทในธรรม
3.3 ทําจิตให้บริ สุทธิ์ (บริ หารจิตและเจริ ญปัญญา)
4. พุทธศาสนสุ ภาษิต
4.1 สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ (คนจะได้เกียรติดว้ ยสัจจะ)
4.2 ยถาวาที ตถาการี (พูดเช่นไร ทําเช่นนั้น)
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4. วิเคราะห์ความสําคัญและ
เคารพ พระรัตนตรัย ปฏิบตั ิ
ตามไตรสิ กขาและหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
หรื อหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาํ หนด
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- ตัวอย่างการกระทําความดีของบุคคลในประเทศ
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1. สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริ ญ คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา
1.1 รู ้ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปั ญญา
1.2 รู ้วธิ ี ปฏิบตั ิและประโยชน์ของ การบริ หารจิต
และเจริ ญปัญญา
1.3 ฝึ กการยืน การเดิน การนัง่ และ การนอนอย่างมีสติ
1.4 ฝึ กการกําหนดรู้ ความรู ้สึก เมื่อตาเห็นรู ป หูฟังเสี ยง จมูก
ดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสสิ่ งที่มากระทบใจรับรู ้ธรรมารมณ์
1.5 ฝึ กให้มีสมาธิ ในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และ
การเขียน

ba

5 . ชื่นชมการทําความดี
ของบุคคลในประเทศตามหลัก
ศาสนา พร้อมทั้งบอก
แนวปฏิบตั ิในการดําเนินชีวติ
6. เห็นคุณค่าและสวดมนต์
แผ่เมตตา และบริ หารจิตเจริ ญ
ปัญญา มีสติที่เป็ นพื้นฐาน
ของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา
หรื อการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
กําหนด

1. หลักธรรม : อริ ยสัจ 4 หลักกรรม
2. โอวาท 3 : เบญจศีล – เบญจธรรม อบายมุข 6
อกุศลมูล 3 กุศลมูล 3
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7. ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
ของศาสนา ที่ตนนับถือ เพื่อ
แก้ปัญหาอบายมุข
และสิ่ งเสพติด
8. อธิ บายหลักธรรมสําคัญ
ของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป

1. หลักธรรมสําคัญของศาสนาต่าง ๆ
1.1 พระพุทธศาสนา : อริ ยสัจ 4 โอวาท 3 ฯลฯ
1.2 ศาสนาอิสลาม : หลักศรัทธา หลักปฏิบตั ิ
หลักจริ ยธรรม
1.3 คริ สต์ศาสนา : บัญญัติ 10 ประการ
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9 . อธิบายลักษณะสําคัญ
1. ศาสนพิธีของศาสนาต่าง ๆ
ของ ศาสนพิธี พิธีกรรม
1.1 พระพุทธศาสนา
ของศาสนาอื่น ๆ และปฏิบตั ิ
- ศาสนพิธีที่เป็ นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา
ตนได้อย่างเหมาะสม
อุปสมบท
เมื่อต้องเข้าร่ วมพิธี
- ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น
ทําบุญพิธีเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา
1.2. ศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด การถือศีลอด
การบําเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ
1.3. คริ สต์ศาสนา เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีลกําลัง
ศีลมหาสนิท ฯลฯ
1.4. ศาสนาฮินดู เช่น พิธีศราทธ์ พิธีบูชาเทวดา
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มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรื อ ศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อธิ บายความรู ้เกี่ยวกับ
1. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด เช่น
สถานที่ต่าง ๆ ในศาสนสถาน เขตพุทธาวาส สังฆาวาส
และปฏิบตั ิตนได้อย่า
ง 2. การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมภายในวัด
เหมาะสม
2. มีมรรยาทของความเป็ น
1. การถวายของแก่พระภิกษุ
ศาสนิกชนที่ดี ตามที่กาํ หนด 2. การปฏิบตั ิตนในขณะฟังธรรม
3. การปฏิบตั ิตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน
เพื่อประโยชน์ต่อศาสนา
3. อธิ บายประโยชน์ของการ 1. ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนา
เข้าร่ วมใน ศาสนพิธี พิธีกรรม พระปริ ตร
และกิจกรรมในวันสําคัญทาง 2. พิธีทอดผ้าป่ า
ศาสนา ตามที่กาํ หนด และ
3. พิธีทอดกฐิน
ปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง
4. ระเบียบพิธีในการทําบุญงานอวมงคล
5. การปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องในศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสําคัญ
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1. การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
- ขั้นเตรี ยมการ
- ขั้นพิธีการ

ok

4. แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
หรื อแสดงตนเป็ นศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตนนับถือ

om

ทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฎฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ
6. ประโยชน์ของการเข้าร่ วมในศาสนพิธี/พิธีกรรม และวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
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2. การจัดสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา
2.1 ความสํ าคัญของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่ม สาระ
การเรียนรูสั้ งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติไทย ที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับ สังคมไทย
มาช้านานในทางประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชนชาติไทยที่นบั ถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมา
โดยตลอด ส่ วนใน ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวติ คนไทยมีความสัมพันธ์ ประสานความกลมกลืนกับ
หลักความเชื่อ และปฏิบตั ิในพระพุทธศาสนาตลอดเวลาอันยาวนา วัดเป็ นสถานที่เป็ นศูนย์กลาง
ของการศึกษาของคนในสังคมไทย เป็ นแหล่งคําสอน การฝึ กอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สาํ คัญ
ทั้งของรัฐและชุมชนก็มี ส่ วนประกอบด้วย พระพุทธศาสนาเป็ นพิธีการเพื่อเน้นยํ้าความสําคัญ
และเสริ มคุณค่าทาง จิตใจ พิธีการทางพระพุทธศาสนายังฝังลึกในจิตใจ และวิถีชีวติ ของชนชาวไทย
จนกลายเป็ นเครื่ องหล่อหลอมกลัน่ กรองนิสัยใจคอพื้นฐานทางจิตใจของคนไทยที่มีลกั ษณะเฉพาะตน
ที่เรี ยกได้วา่ เอกลักษณ์ของสังคมไทย
ผลจากความเจริ ญทางเทคโนโลยีของโลกในยุคปั จจุบนั ทําให้ประชากรส่ วนต่าง ๆของโลก
มีการเคลื่อนไหวหล่อหลอมให้เป็ นประชากรโลก และรวมเป็ นสังคมเดียวกัน การที่สังคมโลก
จะดํารงอยูไ่ ด้อย่างสันติสุข ประชาชนต้องเป็ นพลเมืองดีท้งั ในระดับโลกและระดับประเทศลงมา
จนถึงสังคมที่เล็กที่สุด การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีความสําคัญในด้านพัฒนา
คุณลักษณะต่างๆ ของผูเ้ รี ยนให้เป็ นพลเมืองดี มีเหตุผลด้วยกุศลจิต คิดสร้างสรรค์ มัน่ ในคุณธรรม
นําความรู ้ เพื่อการดําเนินชีวติ ที่มีความสุ ข โดยใช้เทคนิควิทยาการจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มาปรับใช้ในการดํารงชีวติ ให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมทั้งธรรมชาติ
และสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งเรี ยน
ตลอด 12 ปี การศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ น กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ที่รวมกันเข้าหลายแขนง วิชา มีลกั ษณะเป็ น สหวิทยาการโดยนําวิทยาการจากแขนงวิชาต่างๆในสาขา
สังคมศาสตร์มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
จริ ยธรรม ประชากรศึกษา สิ่ งแวดล้อมศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ ที่ออกแบบมาเพื่อส่ งเสริ มศักยภาพเป็ นพลเมืองดีให้แก่ผเู ้ รี ยน มีเป้ าหมายของการพัฒนา
ความเป็ นพลเมืองดี ซึ่ งถือเป้ าความรับผิดของทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2.2 จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เกิดความเจริ ญงอกงามในด้านต่าง ๆ คือ
1. ด้ านความรู้ จะให้ความรู้แก่ผเู้ รี ยนในเนื้อหาสาระ ความคิดรอบยอดและหลักการ
สําคัญของวิชาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
จริ ยธรรม ประชากรศึกษา สิ่ งแวดล้อมศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา ตามขอบเขต
ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละระดับชั้นในลักษณะการบูรณาการ
2. ด้ านทักษะกระบวนการ ด้านผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะ และกระบวนการ
ต่างๆ
เช่น ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่ อสาร ทักษะการแสวงหาความรู ้ เป็ นต้น
3. ด้ านเจตคติและค่ านิยม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จะช่วยพัฒนาเจตคติและค่านิยม ที่เกี่ยวกับวิถีประชาธิ ปไตยและความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เช่น
รู ้จกั เป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม มีระเบียบวินยั มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความความกตัญ�ู รักเกียรติภูมิแห่งตน
ดํารงชีวติ อยูใ่ นความพอดี เห็นคุณค่าในการทํางาน รู ้จกั คิดวิเคราะห์ รู ้จกั การทํางานเป็ นกลุ่ม
เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รักท้องถิ่น รักประเทศชาติ เห็นคุณค่า อนุรักษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งมีความศรัทธาในหลักธรรมคําสอนของศาสนา
และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
พอสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการทํางานเป็ นกลุ่ม สามารถนําความรู ้ ทักษะ ค่านิยม
และเจตคติที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นใ นชีวติ ประจําวัน
ของผูเ้ รี ยนได้ นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้ดา้ นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ทั้งทาง ธรรมชาติ และ สังคมวัฒนธรรม แล้ว ยังมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลงตลอดจน
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การนําความรู ้ ทางจริ ยธรรม หลักธรรมทางศาสนา มาพัฒนาตนเองและสังคม ทําให้ผเู ้ รี ยนดํารงชีวติ
ในสังคมอย่างมีความสุ ข
2.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกิดขึ้นในช่วงที่สังคมไทย
มีวกิ ฤติทางศีลธรรม คนไทยกําลังแสวงหากระบวนการเรี ยนรู ้แบบใหม่ วิธีคิดใหม่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
นับถือพระพุทธศาสนา หลักสู ตรดังกล่าวมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนเก่ง ดี
และมีวจิ ารณญาณ ผูท้ รงคุณวุฒิท้งั ฝ่ ายสงฆ์และคฤหัสถ์ได้มองเห็นว่าการเรี ยนรู ้ตามพุทธวิธี
เป็ นสิ่ งลํ้าเลิศ กําหนดแนวทางการจัดหลักสู ตรพระพุทธศาสนาให้ถูกต้อง เหมาะสมและชัดเจน
เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดศรัทธาอย่างสู งในพระรัตนตรัย เชื่อมโยง บูรณาการสาระการเรี ยนรู ้
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้มีเอกภาพอยูท่ ี่ความมีศรัทธาอย่างแนวแน่ต่อพระรัตนตรัย
มุ่งนําหลักธรรมซึ่ งมีอริ ยสัจ 4 เป็ นกรอบไว้จดั การเรี ยนรู้ขบั เคลื่อนสาระการเรี ยนรู้ ให้ผเู้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ตามพุทธวิธี นําไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวติ และนํากระบวนการเรี ยนรู ้ตาม
พุทธวิธีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ การทํางาน และการประกอบอาชีพ
ดังนั้น การออกแบบการเรี ยนรู ้ เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ เชื่อมโยง เป็ นอรรถสัมพันธ์
บูรณาการให้เกิดความคิดรวบยอดหลัก คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ใช้กระบวนการเรี ยนรู้
เชิงรุ ก (Active Learning)ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือเรี ยนรู ้ดว้ ยสมาธิ และการพิจารณาตนเอง ( Self Learning)
ในสาระการเรี ยนรู ้ความคิดรวบยอด ( Concept Learning) ในสาระการเรี ยนรู้ที่กาํ หนดฝึ กปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ด้วยการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ฝึ กฝนให้เกิดสติ สมาธิอยูต่ ลอดเวลา
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้สาระหรื อวิชาอื่นด้วย (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545ก ,
หน้า 168- 169)
2.4
การสอนสาระพระพุทธศาสนา
ความสํ าคัญของการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติไทย ด้วยคนไทยส่ วนใหญ่ได้เคารพนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็ นสรณะแห่งชีวติ สื บทอดกันมาเป็ นเวลาช้านาน นับแต่โบราณกาล จวบจนปัจจุบนั
ที่ชาติไทยมีความมัน่ คง ดํารงเอกราช มีอธิ ปไตยเป็ นอิสร ะเสรี อยูไ่ ด้ตราบทุกวันนี้ก็ดว้ ยคนในชาติ
ยึดมัน่ อยูใ่ นสามัคคีตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม ซึ่ งเป็ นปั จจัย
เสริ มสร้างสามัคคีธรรมระหว่างคนในชาติ ส่ วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากพระพุทธศาสนา ดังนั้น
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความมัน่ คงของประเทศชาติ
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ดังกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ตรัส ต่อพระสันตปาปา จอห์น ปอล ที่ 2
มีขอ้ ความตอนหนึ่งว่า “คนไทยเป็ นศาสนิกชนทีด่ ีทวั่ กัน ส่ วนใหญ่
นับถือพระพุทธศาสนา อันเป็ นศาสนา
ประจําชาติ ” และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชนิพนธ์ ไว้ในเทศนาเสื อป่ าว่า
“ เป็ นหน้ าทีข่ องเราทีจ่ ะต้ องตั้งใจทีจ่ ะรักษาความมั่นคง ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
อย่าให้ มีอนั ตรายมาถึงได้ ต้ องรักษาพระศาสนาอันนีใ้ ห้ คงอยู่ ในเมืองไทยอีกต่ อไป ต้ องรักษาไว้
เพือ่ เป็ นมรดกแก่ ลูกหลานเราทั้งหลาย...”
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าได้ทาํ หน้าที่สมควรแก่ผอู ้ ุปถัมภ์พระพุทธศาสนา เราตั้งใจจะรักษา
พระพุทธศาสนาของเราด้วยชีวติ ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายตั้งใจอยูใ่ นข้อนี้ และถ้าท่านตั้งใจจะช่วย
ข้าพเจ้าในกิจกรรมอันใหญ่หลวงนี้แล้วก็จะเป็ นที่พอใจแก่ขา้ พเจ้าเป็ นอันมาก เมืองเราเกือบจะเป็ น
เมืองเดียวในโลกที่ได้มีบุคคลนับถือพระพุทธศาสนามากเป็ นเหล่าเดียวกัน เพราะฉะนั้นเป็ นหน้าที่
ของเราทั้งหลาย ที่จะช่วยกันบํารุ งพระพุทธศาสนาอย่าให้เสื่ อมสู ญไป เราจะต้องรักษาความเป็ นไทย
ของเราให้ยงั่ ยืน เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนาการ
” (กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ก, หน้า 1-2)
สําหรับพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (อ้างใน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ,
2545ก, หน้า 2-5) ได้ให้เหตุผลที่คนต้องเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ไว้ดงั นี้
1. พระพุทธศาสนาเป็ นจริ ยศึกษา เพื่อรับมือกับปั ญหาของยุคพัฒนา
2. พระพุทธศาสนาเป็ นระบบจริ ยธรรมที่ต่อติดกับพื้นฐานเดิมของสังคมไทย
3. ชาวพุทธควรมีสิทธิ เรี ยนจริ ยศึกษาแบบพุทธ
4. สังคมไทยมีขอ้ ได้เปรี ยบในการจัดจริ ยศึกษาที่มีเอกภาพ
5. สังคมไทยไม่มีเหตุผลที่จ ะไม่สอนจริ ยศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา เนื่องจาก
พุทธศาสนาในประเทศไทยมีเอกภาพมาก ถึงขั้นที่อาจพูดได้วา่ มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
6. การเรี ยนพระพุทธศาสนาเพื่อมาร่ วมอยูแ่ ละร่ วมพัฒนาสังคมไทย
7. การศึกษาเพื่อสร้างชนชั้นสําหรับมาพัฒนาสังคมไทย
8. การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคมไทย
9. ข่าวร้ายต่าง ๆ ในวงการพระพุทธศาสนาของไทยเป็ นเครื่ องสะท้อนภาพเสื่ อมโทรม
ทั้งของสถาบันพุทธศาสนาและสังคมไทย
10. บูรณาการสําคัญ ขั้นตอนที่ขาดหายไป จริ ยศึกษาของรัฐใน 2-3 ทศวรรษที่ผา่ นมา
ได้มีแนวโน้มที่หนั เหไปในทิศทางของจริ ยธรรมสากล ประจวบกับในช่วงหลังนี้แนวความคิด
แบบบูรณการได้เฟื่ องฟูข้ ึน ก็มิได้นาํ เอาแนวคิดเกี่ยวกับจริ ยธรรมสากลนั้นมาประสานเข้ากับแนวคิด
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แบบบูรณาการ โดยให้บูรณาการ การสอนจริ ยธรรมเข้าในวิชาต่าง ๆ ทุกวิชา หรื อให้ครู แต่ละคน
สอนจริ ยธรรมบูรณาการเข้าไปในวิชาของตน สอดคล้องกับหลักอุดมคติที่ถือว่าครู ทุกคนเป็ นผูส้ อน
จริ ยธรรม
ดังนั้นรัฐควรจัดหลักสู ตรการศึกษาให้คนไทยส่ วนใหญ่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนา
ด้วยเหตุผลสําคัญ 3 ประการ คือ
1. คนไทยส่ วนใหญ่ ซึ่ งเป็ นพุทธศาสนิกชนควรมีความรู ้ความเข้าใจ และปฏิบตั ิ
ถูกต้องต่อศาสนาที่ตนนับถือ
2. คนทุกคนที่อยูใ่ นสังคมไทย ควรเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็ นรากฐาน
ของวัฒนธรรมไทย เป็ นสถาบันใหญ่ และเป็ นสภาพแวดล้อมของสังคมไทย
เพื่อดําเนินชีวติ
และทํางานหรื อทําหน้าที่ที่เป็ นส่ วนรวมในการพัฒนาสังคมไทยนั้นอย่างประสานกลมกลืน
และได้ผลดี
3. สังคมไทยอาศัยพระพุทธศาสนาเป็ นแหล่งคําสอนจริ ยธรรม และได้ยอมรับ
ระบบจริ ยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เป็ นมาตรฐานที่ยดึ ถือปฏิบตั ิตามตลอด คนไทยจึงควร
เรี ยนรู ้พุทธจริ ยธรรม เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาชีวติ พัฒนาสังคมให้บรรลุประโยชน์และสันติสุข
ดังนั้น พอจะสรุ ปได้วา่ การสอนพระพุทธศาสนา เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยนรู้
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคม ดังกล่าวมีเหตุผลเบื้องต้น พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย
มีความสัมพันธ์ แนบแน่นเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งใน ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของชน ชาติไทย
และวัฒนธรรมไทย
2.5
บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา
1. บทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
ผูส้ อนเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ดังนั้นผูส้ อนจึงต้องรู ้จกั นําวิธีการสอน
และเทคนิคการสอน มาจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการเรี ยนการสอน
ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูส้ อนนั้น จะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึงถึงความแต กต่างระหว่างบุคคล ผูส้ อนจะต้องรู้
วิธีการฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา จัดให้มีกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้
อย่างต่อเนื่อง ผูส้ อนต้องรู ้จกั จัดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการความรู ้ดา้ นต่าง ๆ รวมทั้ง
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การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้มีความสมดุลกัน
นอกจากนั้นผูส้ อนควรจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอํานวยความสะดวก เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และมีความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ทั้งนี้ผสู ้ อนจะต้องพัฒนารู ปแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพการ
จัดการเรี ยน สําหรับการจัดการออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ครู ผสู ้ อนจึง
ควรคํานึงถึงองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิ พลต่อผูเ้ รี ยน ดังนี้ (กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ข, หน้า 218-220)
1) ควรมีการสํารวจประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนว่า ผูเ้ รี ยนแต่ละคน
จะต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู ้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร ต้องให้โอกาสกับผูเ้ รี ยนได้ใช้กระบวนการ
สื บเสาะแสวงหาความรู ้ที่คน้ พบด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด การค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นสิ่ งที่มี
คุณค่าอันจะทําให้ผเู ้ รี ยนนั้นเรี ยนอย่างมีความหมายต่อตัวผูเ้ รี ยนเองเป็ นอย่างมาก
2) ควรใช้การบูรณาการ ซึ่ งเป็ นการนํากระบวนการที่ต่อเนื่องจากขั้นตอน
การสํารวจประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน อันรวมไปถึงสถานการณ์ เงื่อนไขการเรี ยนรู ้
สิ่ งแวดล้อมจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง เป็ นการบูรณาการความรู ้ใหม่เข้ากับความรู ้เดิม
และพร้อมที่จะนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์และแก้ไขปั ญหาต่อไป
3) ผูส้ อนจะต้องมีวธิ ี การถ่ายโยงความรู ้ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนสามารถ
แสดงพฤติกรรมทั้งด้านความรู ้ ความคิด ทักษะ เจตคติ และค่านิยม เพื่อการประยุกต์ใช้
ในการแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
4) ควรจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัด
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยมีความเชื่อว่าผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้สูงสุ ด
ตามศักยภาพ
5) ต้องคอยเป็ นผูเ้ อื้ออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
6) ต้องยึดหลักการที่วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีจะต้องมีกิจกรรมที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพทุกด้าน คือ ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
7) ต้องทบทวนบทบาทของตนเองใหม่วา่ ตนคือ ผูท้ ี่ให้องค์คุณของกัลยาณมิตร
7 ประการ คือวางตนในฐานะผูเ้ ป็ นศิษย์ไว้วางใจ วางตนให้น่าเคารพ วางตนในฐานะผูท้ รง
คุณความรู ้ วางตนในฐานะเป็ นที่ปรึ กษาที่ดี วางตนเป็ นผูฟ้ ังที่ดี ฟังทั้งคําพูดและความรู ้สึกของศิษย์
วางตนในฐานะผูท้ รงปั ญญา สามารถอธิ บายอย่างลึกซึ่ งให้ศิษย์กระจ่างได้ และวางตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดี เป็ นแบบในการประพฤติปฏิบตั ิ
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8) จะต้องรู ้จกั เด็กเป็ นรายกลุ่ม รายบุคคล และมองว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีโอกาส
ที่จะเป็ นอัจฉริ ยะได้อย่างน้อย 8 ด้าน คือ ด้านเหตุผล ภาษ า ศิลปะ กายสัมผัส ดนตรี มนุษยสัมพันธ์
การเข้าใจตนเองหรื อเข้าใจชีวติ เข้าใจธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
9) ต้องพร้อมให้ความรัก และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์แก่ลูกศิษย์ ผูส้ อน
จะต้องเปลี่ยนหน้าที่จากผูส้ อนเป็ นผูอ้ อกแบบการเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่ อจั ฉริ ยภาพ
ทั้ง 8 ด้านของเด็กแต่ละคน
10) การจัดการเรี ยนการสอนหรื อการจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนจะต้องเน้น
และให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยนควบคู่ไปกับธรรมชาติของวิชา จะต้องรู ้ใจนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนรู ้
ทั้งหลักการ วิธีการเรี ยนรู ้ และคุณธรรมที่จะเกิดตามธรรมชาติของวิชา
11) ควรจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่ใช้คุณธรรมนําความรู ้ บูรณาการ
คุณธรรมในการจัดประสบการณ์ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และทุกขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้
จะเห็นได้วา่ ครู มีบทบาทสําคัญในฐานะเป็ นผูอ้ อกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองในบรรยากาศและสถานการณ์
ที่ผสู้ อนจัดให้ผเู ้ รี ยนได้คิดเองปฏิบตั ิเองและนําไปสู่ การสร้างความรูด้้วยตนเองอย่างพึงพอใจ การรู้
จักนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม จะช่วยให้ผสู ้ อนมีขอ้ มูลที่สาํ คัญในการออกแบบ
การจัด กิจกรรมการเรี ยนรูให้้ เหมาะสมสนองตอบความต้องการ ความถนัด ความสนใจและวิธีการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน และบทบาทสําคัญยิง่ คือ ครู ตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดีทุกด้าน
2. บทบาทผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้สาระพระพุทธศาสนา
ธรรมชาติของกลุ่มการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้นเป็ นวิชา
ที่วา่ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมเหล่านั้น และมีคุณลักษณะต่าง ๆ อันจําเป็ น
ต่อการดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข ดังนั้นผูเ้ รี ยนจะต้องรู ้จกั พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
โดยรู ้จกั การวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวสิ ัยทัศน์
สามารถเผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในชีวติ ประจําวันได้
โดยมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีที่หลากหลาย เรี ยนรู้จากข้อมูล ข่าวสารทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนซึ่ง
เป็ น ความรู ้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจําเป็ นต้องแสวงหาความรู ้อยูต่ ลอดเวลา
โดยใช้เทคโนโลยีและสื่ อสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็ นประโยชน์ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้แก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รู ้จกั ทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมอันพึง ประสงค์ นอกจากนัผู้ นเ้ รี ยน
ยังต้องรู ้คุณค่าและภูมิปัญญาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีของไทยมีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
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สําหรับบทบาทสําคัญของผูเ้ รี ยน
1)
ตระหนักถึงบทบาทสําคัญในบทบาทของตนเอง
2)
มีส่วนร่ วมในการจัดและคิดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
3)
ต้องรู้จกั ความจริ ง หลักการ เหตุผล กฎเกณฑ์ กฎธรรมะและ หลักการ
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รู ้ความหมาย รู ้ความมุ่งหมาย รู ้จกั ประโยชน์ที่คนต้องการ
รู ้วา่ ตนเองมีฐานะ ภาวะ เพศ ความรู ้ ความสามารถ
รู ้ความพอดีดา้ นต่าง ๆ
รู ้จกั กาลเวลาอันเหมาะสม
รู ้จกั ความแตกต่างระหว่าบุคคล
มีศรัทธา มีความละอายต่อบาป
รู ้วา่ จะปรึ กษาสิ่ งใดกับใคร
ไม่คิด ไม่พดู และไม่กระทําสิ่ งใดที่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น
มีความเห็นชอบว่า ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั่
ให้ทานด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545ข, หน้า 220-221)
โดยสรุ ป การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุดในสาระพระพุทธศาสนา
ไม่ใช่ วิธีการเรี ยนรู ้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แต่เป็ นกระบวนทัศน์ในการจัดการเรี ยนรู้ ( Learning
Paradigm) ซึ่งเอื้อให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิตนเอง โดยใช้ทกั ษะการจัดการ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งของครู และผูเ้ รี ยน
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ww

3. ปรัชญา แนวคิด และทฤษฏีทสี่ ํ าคัญของวิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียน
เป็ นศูนย์ กลาง
การปฏิรูปการเรี ยนรู ้ถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดถือผูเ้ รี ยนเป็ นตัวตั้ง หรื อผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด
ครู ผสู ้ อนต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนรู ้จากประสบการณ์ในการทํากิจกรรมและการทํางาน และค้นคว้าหาความรู้
ได้ตลอดเวลา จึงควรจัดกิจกรรมหลากหลายให้นกั เรี ยนมีอิสระในการคิด การปฏิบตั ิการเรี ยนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยนจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
การจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาการเรี ยนรู ้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จําเป็ นต้องอาศัย
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วิธีการจัดการเรี ยนรู ้เน้นการสร้างองค์ความรู ้ เจตคติ และทักษะกระบวนการการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ที่หลากหลาย จะต้องยึดผูเ้ รี ยนเป็ นหัวใจของการพัฒนาการเรี ยนรู ้โดยวิธีการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ก
ารสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง (Child Center)
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต , 2543 ,หน้า 4) กล่าวว่า เด็กเป็ นศูนย์ กลาง
แห่งการเรี ยนรู ้ ครู ตอ้ งสร้างความรู ้ให้เกิดขึ้น คือ ให้เด็กมีธรรมฉันทะ และกัตตุกมั ตาฉันทะ
คือความ ใฝ่ ทํา เด็กจึงจะมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ การสร้างบรรยากาศในการเรี ยน คือ ครู ตอ้ งเป็ น
สัปปุริสังเสวะ หมายความว่า ครู ตอ้ งเป็ นกัลยาณมิตรคือ มีความเมตตาให้ความรักความอบอุ่น
แก่ผเู้ รี ยน
คณะอนุกรรมการ ปฏิรูปการเรี ยนรู้ (2543 , หน้า 20) ได้ให้ความหมายของกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสําคัญที่สุดว่า หมายถึง การกําหนดจุดมุ่งหมาย สาระ กิจกรรมแหล่งเรี ยนรู ้
สื่ อการเรี ยนและการวั ดประเมินผลที่มุ่งพัฒนา “คน” และ “ชีวติ ” ให้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้
เต็มความสามารถ สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผูเ้ รี ยนในขณะที่
ประเวศ วะสี (2543 ,หน้า ก) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง หมายถึง การเรี ยนรู ้ในสถานการณ์จริ งที่มุ่งพัฒนาทุกด้าน
ประวิทย์ บึงสว่าง (2543 , หน้า 79) ให้ความหมายว่า การจัดการเรี ยนการสอน
ที่ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้มากที่สุด โดยให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง
ได้คิดเอง ปฏิบตั ิเองและ มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล หรื อแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย จนสามารถ
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ ได้ โดยครู เป็ นผูว้ างแผน
ร่ วมกับผูเ้ รี ยนจัดบรรยากาศ ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้ กระตุน้ ท้าทาย ให้กาํ ลังใจ และช่วยแก้ปัญหา
หรื อชี้แนวทางการแสวงหาความรู ้ที่ถูกต้องให้แก่นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล
สรุ ป
ได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง หมายถึง กระบวนการในการ
จัดการเรี ยนรู้ซ่ ึงเอื้อให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิของตนเอง โดยใช้ทกั ษะการจัดการ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งของครู และผูเ้ รี ยน
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทผี่ ้เู รียนเป็ นศูนย์กลาง
วิธีการ จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนั้นมีมากมายหลายวิธี สามารถ
จําแนกตามแนวคิด การจัดกิจกรรมและวิธีการเรี ยนรู้ ดังนี้ ( โสภณ โสมดี และอภันตรี โสตะจินดา,
2545 หน้า 17)

28

ww

w.
k

ro
o

ba

nn

ok

.c

om

1. การจัดการเรี ยนการสอนทางอ้อม ได้แก่ การเรี ยนรู้แบบสื บค้น แบบค้นพบ
แบบแก้ปัญหา แบบสร้างแผนผังความคิด แบบใช้กรณี ศึกษา แบบตั้งคําถาม แบบใช้การตัดสิ นใจ
2. การเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล ได้แก่ วิธีการเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยนรู ้ แบบการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง แบบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การทํารายงาน การค้นคว้า
อย่างอิสระ การเขียนเรี ยงความ การเรี ยนเสริ ม การทําโครงงาน การทํานิตยสาร การมอบหมายงาน
เป็ นรายบุคคล
3. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรี ยน เช่น การใช้สิ่งพิมพ์
ตําราเรี ยน และแบบฝึ กหัด การใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์การเรี ยน ชุดการสอน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
4. การจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย การโต้วาที
กลุ่ม Buzz การอภิปราย การระดมพลังสมอง กลุ่มแก้ปัญหา กลุ่มติว
การประชุมแบบต่าง ๆ
การแสดงบทบาทสมมุติ กลุ่มสื บค้น คู่คิด การฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นต้น
5. การจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้น
ประสบการณ์ เช่น การจัดการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วม เกม กรณี ตวั อย่างจากข่าว สถานการณ์จาํ ลอง ข่าว ละคร บทบาทสมมุติ
6. การเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ ได้แก่ ปริ ศนาความคิด ร่ วมมือแข่งขันหรื อ
กลุ่มสื บค้น กลุ่มเรี ยนรู ้ร่วมกัน ร่ วมกันคิด กลุ่มร่ วมมือ
7. การจัดการเรี ยนรู ้การสอนแบบบูรณาการ เช่น การเรี ยนการสอนแบบใช้เรื่ องเล่า
หรื อการเล่าเรื่ อง (Storyline) และการเรี ยนการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving)
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางไม่สามารถจะกล่าวได้วา่ เทคนิค
การสอนใดเหมาะสมที่สุด ผูส้ อนแต่ละตนมีความ ถนัดไม่เหมือนกัน มีวธิ ี สอนหรื อ เทคนิคการสอน
แตกต่างกันไม่วา่ จะใช้เทคนิคการสอนแบบใดก็ตามในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จะต้องสอด คล้อง
กับมาตรา 24 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ ดังนี้
(สุ วทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2543, หน้า 166-167)
1.การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
กระตือรื อร้นมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
2.การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนให้ร่วมทํางานกลุ่มด้วยตนเอง โดยการส่ งเสริ มให้มีกิจกรรม
กลุ่มลักษณะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้ลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
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3. การจัดประสบการณ์ตรงแก่ผเู ้ รี ยน โดยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสให้เรี ยนรู ้จากสิ่ งที่เป็ น
รู ปธรรม เข้าใจง่าย ตรงกับความเป็ นจริ ง สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างได้ผล และส่ งเสริ ม
ให้มีโอกาสได้ปฏิบตั ิจริ งจนเกิดความสามารถและทักษะจนติดเป็ นนิสัย
4. การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกกล้าคิดกล้าทํา
โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสที่จะแสดงออกซึ่ งความรู ้สึกนึกคิดของตนเองต่อสาธารณชน
หรื อเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน ทั้งนี้เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจ ให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน
5. การปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยม และจริ ยธรรมที่ถูกต้องดีงาม
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
จําแนกแยกแยะความถูกต้องดีงามและความเหมาะสมได้ สามารถขจัดความขัดแย้งได้ดว้ ยเหตุผล
มีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม และแก้ไขปั ญหาด้วยปั ญญาและสามัคคี
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ พอ
สรุ ป ได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง โดยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิจริ งได้คิดได้ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล ดังนั้นการสอน
เรื่ องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาจึงควรจัดให้นกั เรี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมที่ตรงกับวันสําคัญ เพื่อ
เป็ นการปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนเป็ นพุทธมามกะ ตั้งแต่ยงั เยาว์วยั จะเป็ น การเริ่ มต้นที่ตวั เด็กนักเรี ยนนําไปสู่
ชุมชนในท้องถิ่นและสังคมประเทศชาติ
ปรัชญาทางการศึกษาในการควบคุมทิศทางในการจัดการศึกษา
ปรัชญาที่มีบทบาทในการจัดการเรี ยนการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่ งเป็ นปรัชญา
ที่สาํ คัญมี 5 สาขา ดังต่อไปนี้
1. ปรัชญาสารัตถะนิยมหรื อสาระนิยม
2. ปรัชญาสัจจวิทยานิยม
3. ปรัชญาพิพฒั นาการนิยม
4. ปรัชญาปฏิรูปนิยม
5. ปรัชญาสภาวะนิยม
อย่างไรก็ตาม ปรัชญาที่มุ่งเน้นและสนับสนุนด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ได้แก่
1. ปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) โดยจอห์น ดิวอี้ (John Dewy)
วิลเลียม เฮอร์ ต คิล แพททริ ค (William Heard Kilpatrick) และจอห์น ชายด์ (John Childs)
ได้สนับสนุนแนวคิดตามปรัชญาสาขานี้ เชื่อว่าการพัฒนาคือ การเปลี่ยนแปลง การเรี ยนรู ้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ช่วยให้เด็กเปลี่ยนไป มนุษย์ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม การเรี ยนรู ้ของคนมิได้
หยุดอยูใ่ นโรงเรี ยนเท่านั้น แต่ดาํ เนินไปตลอดชีวติ (พิสมัย ถีถะแก้ว, 2543, หน้า 30-39)
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รูปแบบของปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism)
ชม ภูมิภาค (2543, หน้า 230) ได้กล่าวถึงรู ปแบบของปรัชญาพิพฒั นาการนิยมได้ดงั นี้
1. จุดมุ่งหมายของการศึกษา
- เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความตระหนักในตนเอง (Self Realization)โดยให้
ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดทิศทางเพื่อพัฒนาตนเอง
- เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กทั้งทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
- เพื่อเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการดํารงชีวติ ในสังคมประชาธิ ปไตย
2. ด้านเนื้อหาวิชาและหลักสู ตร
- การจัดหลักสู ตรแบบประสบการณ์หรื อแบบกิจกรรม (Experience of
Activity Curriculum)
- การเรี ยนรู ้จะยึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง (Child Center) การศึกษาคํานึงถึง
ความต้องการของเด็ก และดําเนินการสอนตามหลักของการเรี ยนรู ้
- เน้นหนักในเรื่ องสภาพและ
ปัญหา ในสังคมของผูเ้ รี ยน ฝึ กเด็ก
ให้มีประสบการณ์ในการดํารงชีวติ
3. การจัดชั้นเรี ยน
-ไม่คาํ นึงถึงความสําคัญชั้นเรี ยนเคลื่อนย้ายตามความเหมาะสมของกิจกรรม
4. วิธีสอน
-ใช้วธิ สอนหลาย ๆ อย่าง เช่น การสาธิ ต การอภิปราย การค้นคว้า การรายงาน
การเข้าร่ วมประชุม การวางแผน การศึกษานอกสถานที่
-เน้นให้เด็กลงมือกระทําจริ ง ร่ วมกลุ่มกิจกรรม ร่ วมแสดงความคิดเห็น
-ใช้วธิ ี สอนแบบแก้ปัญหา
5. ครู ผสู ้ อน
-มีหน้าที่จดั ประสบการณ์ที่เหมาะสมให้กบั ผูเ้ รี ยน
-คอยช่วยเหลือในการสํารวจปัญหา ในการแก้ปัญหา
-แนะนําแหล่งวิทยาการ แหล่งเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยน
-คอยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
สรุ ป ได้วา่ การสอนโดยยึดรู ปแบบของปรัชญาพิพฒั นาการนิยม เป็ นการสอน
ที่ยดึ วิธีสอนหลาย ๆ อย่าง เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ร่ วมกลุ่มกิจกรรม ร่ วมแสดงความคิดเห็น
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เป็ นการสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีความตระหนักในตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพเตรี ยมตัวในการดําเนินชีวติ
ในสังคม
2. ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)
เทียวดอร์ เบรมเมล (Theodore Brameld) คือ นักการศึกษาที่เริ่ มต้นแนวคิด
ตามปรัชญาปฏิรูปนิยมที่ยดึ หลักการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมุ่งเน้นประโยชน์
และคุณค่าที่พึงเกิดขึ้นกับสังคม สามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรี ยนการสอน เน้นทฤษฎีควบคู่กบั การปฏิบตั ิ เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง
เน้นการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางปฏิรูปสังคม วิธีสอนต้องเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสํานึกในหน้าที่ที่มีต่อสังคม มีความสามัคคี ร่ วมกัน
แก้ปัญหาเพื่อให้ได้ประโยชน์สุขในสังคม (พิสมัย ถีถะแก้ว, 2543, หน้า 30-39)
รู ปแบบของการศึกษาของปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)
1. จุดมุ่งหมายของการศึกษา
- มุ่งพัฒนาสมาชิกในสังคมให้อยูร่ ่ วมกันได้ดว้ ยการช่วยเหลือแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ อันมีมาจากความเชื่อในระบอบการปกครอง และเศรษฐกิจ
- เพื่อช่วยกันสร้างระเบียบ ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมใหม่
ให้อยูบ่ นพื้นฐานของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั
2. เนื้อหาวิชาและหลักสู ตร
- ปรับการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม โดยเฉพาะ
ความเสมอภาคทางการศึกษา เช่น การศึกษานอกระบบ
- เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับสภาพสังคมปั จจุบนั
- จัดหลักสู ตรแบบแกน กลาง (Core Curriculum) โดยใช้วธิ ี การ
จัดตารางสอนแบบยืดหยุน่
3. การจัดชั้นเรี ยน
- ไม่คาํ นึงถึงห้องเรี ยนเป็ นเรื่ องสําคัญห้องเรี ยนเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
4. วิธีสอน
- เน้นให้ผเู ้ รี ยนสํารวจความสนใจและความต้องการของตนเอง แสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง สนใจปั ญหาสังคม
- ใช้วธิ ี การให้เด็กค้นคว้า อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ
ที่เป็ นปั ญหาสังคม พร้อมทั้งหาวิธีแก้ไขปั ญหา ปรับปรุ ง
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5. ครู ผสู ้ อน
- ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและทันสมัย
โดยให้สอดคล้องกับทฤษฎีธรรมชาติของมนุษย์
- ครู ตอ้ งพยายามให้นกั เรี ยนเห็นความจําเป็ นที่จะต้องสร้างสรรค์สังคมใหม่
ตามวิถีแห่งประชาธิ ปไตย
จะเห็นได้วา่ การจัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางที่ตอ้ งอาศัยปรัชญา
ปฏิรูปนิยมเป็ นทฤษฎีที่ได้เน้นการอยูด่ ว้ ยกันและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สร้างระเบียบ ค่านิยม
วัฒนธรรม ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนไม่เห็นแก่ตวั และเป็ นวิธีที่เน้นความสนใจ ความต้องการของ
ตนเอง ให้แก่ผเู ้ รี ยน
ทฤษฎีทสี่ ํ าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้พฒั นาทฤษฎีการเรี ยนรู ้สู่ การปฏิบตั ิ
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางขึ้น โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้ านการเรี ยนรู้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
ที่เป็ นของไทย และสากล นํามาจัดสาระและกระบวนการเพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนําสู่ การปฏิบตั ิ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ 5 ทฤษฎีได้แก่ ( คณะกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู้,
2543, หน้า 49-50)
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาสุ นทรี ยภาพและลักษณะนิสัย : ศิลปะ ดนตรี กีฬา
5. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาสุ นทรี ยภาพและลักษณะนิสัย : การฝึ กฝนกาย
วาจา ใจ
การจัดการเรี ยนการสอนบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวนี้ สามารถนําเอา
วิธีสอนและเทคนิคการสอนหลากหลายรู ปแบบมาผสมผสานให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็ นไปตามหลักสู ตรกําหนด จึงต้องรู ้จกั เลือกใช้
กิจกรรม การจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม มีความรู ้พ้ืนฐานของหลักการสําคัญ จุดมุ่งหมาย
จิตวิทยาการศึกษาและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเรื่ องที่จะสอน เพื่อเป็ นองค์ประกอบ
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ต้องการติดตามผลการเรี ยนรู ้เป็ นระยะว่าผูเ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์เพียงใด เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป
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(สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ, 2545 , หน้า 20-21) การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยปั จจัยต่าง ๆ
มาเชื่อมโยงกันที่สาํ คัญคือ องค์ความรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะให้บุคคลเข้าถึงแก่นแท้ของความรู ้
นั้น ๆ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ที่จะต้องเกิดขึ้นกับการเรี ยนรู ้ ตลอดจนเทคนิควิธีการ
ที่จะบูรณาการความรู ้ต่างสาขาเข้าไปตามความเหมาะสม ตามวุฒิภาวะและธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
ซึ่ งสรุ ปได้ตามภาพ ดังนี้
กระบวนการ
เรียนรู้
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จริยธรรม
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การเรียนรู้

แผนภูมิ 1 ปั จจัยในการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
องค์ ประกอบการเรียนรู้
แนวคิดเกีย่ วกับวิธีการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง (Child

w.
k
Approach)

การบูรณาการ

Centered

ww

การเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางเป็ นแนวคิดที่มุ่งให้ผเู้ รี ยนให้มีโอกาสคิดอย่างอิสระ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิดว้ ยตนเองด้วยวิธีการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
การเรี ยนรู ้ที่เน้นเป็ นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีแนวคิดสําคัญ ๆ ดังนี้ ( สุ ภรณ์ สภาพงศ์,
2545, หน้า 32)
พุทธปรัชญา ที่เชื่อว่ามนุษย์น้ นั เป็ นเวไนยคือเรี ยนรู้ได้ และการเรี ยนรู้เกิดจาก
การเรี ยนภายนอก คือ ปรโตโฆสะ การเรี ยนรู ้จากภายในคือ โยนิโสมนสิ การ และการเรี ยนรู ้
จากการปฏิบตั ิของตนเอง มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญ คือ ไตรสิ กขาที่วา่ ด้วย ศีล สมาธิ ปั ญญา
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ที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานว่ามนุษย์ตอ้ งเรี ยนรู้เพื่อพั ฒนาตนเองเข้าสู่ กระบวนการทางปั ญญา คือ การรู ้จกั คน
รู ้จกั ตน รู ้จกั งาน และรู ้จกั วิชาการ
คริ สต์ปรัชญา มีความเชื่อว่า มนุษย์คือผลงานชิ้นเลิศของพระผูเ้ ป็ นเจ้า อันว่า
ความดีงาม ความมีวนิ ยั นั้นอยูใ่ นตัวของมนุษย์แล้ว สุ ดแต่มนุษย์จะดึงเอาความดีงามเหล่านั้น
ออกมาใช้ ซึ่ งเป็ นความเชื่อในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ส่ วน โสภน โสมดี และอภันตรี โสตะจินดา (2545 , หน้า 17-18) ได้กล่าวถึง
แนวคิดในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางว่า ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้น้ ี
ครู จะมีบทบาทสําคัญมากยิง่ ขึ้น เพียงแต่รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของครู ตอ้ งปรับเปลี่ยน
ไป เช่น ครู จะไม่บอกความรู ้ แต่ จะเป็ นผูช้ ่วยอํานวยความสะดวก คอยช่วยเหลือ ชี้แนะ
สร้างความพร้อม โดยใช้กิจกรรมกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากรู ้อยากเห็น ทั้งเป็ นรายบุคคล
และรายกลุ่มที่สาํ คัญ คือ ครู ตอ้ งรู ้ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
ทุกคน รวมทั้งมีความรู ้ในเนื้อหาวิชา สามารถแนะนําแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้
ส่ วนพ่อแม่ ต้องสร้างนิสัยการเรี ยนรู ้ให้กบั ลูกตั้งแต่เด็ก เช่น เล่าเหตุการณ์ในชีวติ ประจําวันให้ฟัง
อ่านหนังสื อให้ฟัง แล้ว ให้โอกาสซักถาม ให้เกิดความอยากรู ้ อยากติดตามต่อไป พ่อแม่จึงมีบทบาท
สําคัญในการชี้โลกกว้าง และสร้างภูมิคุม้ กันทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ให้กบั ลูก นอกจากนี้
สิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก ก็เปรี ยบเสมือนครู เช่นกัน เพราะสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวเขาสามารถเรี ยนรู้
ได้ท้งั สิ้ น อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลางนั้น อาศัยความรู ้ ความสามารถของครู อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จําเป็ นต้องระดม
สรรพกําลังจากชุมชน และทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาช่วยด้วย นอกจากนี้ยงั เป็ นหน้าที่
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่ าย เช่น องค์การชุมชน องค์การเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถานบันสังคมอื่น ๆ ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาทั้งสิ้ น
การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด หรื อผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เอาชีวติ จริ งและเงื่อนไขการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นตัวตั้ง ผูเ้ รี ยนมีอิสรภาพ ได้รับการ
ส่ งเสริ มให้พฒั นาเต็มศักยภาพของความเป็ นมนุษย์ ทั้งจิตใจ ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม ได้รับการฝึ กฝนให้มีศกั ยภาพในการสร้างรู ปแบบการคิด
ผูเ้ รี ยน เป็ นผูก้ ระทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ถูกต้อง แม่นยําตามธรรมชาติของวิชา ด้วยความรู ้สึก
ที่ดีงามคิดอย่างมีระบบและวิจารณญาณ อยูร่ ่ วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุ ข เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และ
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
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ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้วา่ “ในทางพระพุทธศาสนา สิ่ งที่จะมากํากับ
การเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างบริ สุทธิ์ เรี ยกว่า ไตรสิ กขา โดยมีมรรคมีองค์แปด การศึกษาตามไตรสิ กขา
จึงเป็ นการศึกษาที่มีการฝึ กฝนให้ “คน” กลายเป็ น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ ” ที่ประกอบไปด้วยองค์ธรรม
สามประการได้แก่ ศีล สมาธิ และปั ญญา (อ้างใน พระมหาจรรยา สุ ทธิ ญาโณ, 2540
, หน้า 6)
สรุ ปได้วา่ ไตรสิ กขา จะทําให้ผเู ้ รี ยนรู้จกั คิดด้วยปัญญา มีการปฏิบตั ิศีลและมีจิตใจที่เยือกเย็นสุ ขมุ
ด้วยสมาธิ หรื อมรรคมีองค์แปด ถ้านําเอาการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาจับ จะเป็ นการอบรมให้ดาํ เนิน
ชีวติ ในทางมัชฌิมาปฎิปทา การใช้ หลักธรรมทางศาสนามา เป็ นพื้นฐานในการดํารงชีวติ
เป็ นกระบวนการที่มีลกั ษณะบูรณาการ โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องและอิงอาศัยกันทั้งระบบ
วิธีปฎิบตั ิที่ถูกต้องคือ ภายนอกฝึ กฝนไปตามหลักไตรสิ กขา ส่ วนภายในเดินตามมรรคมีองค์แปด
การเริ่ มต้นก็คือการฝึ กให้คนประพฤติดี ฝึ กจนจิตใจมัน่ คง ใช้ปัญญาพิจารณา และพัฒนาจนมีชีวติ
อยูไ่ ด้ดว้ ยปั ญญา (สมุน อมรวิวฒั น์, ม.ป.ป., หน้า 38)
สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน พระพุทธศาสนาสามารถดําเนินการ
ได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น จัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการพัฒนาการของจริ ยธรรม กระบวนการไตรสิ กขา ฯลฯ โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
เกิดความเข้าใจตลอดจนการพัฒนาตนเองให้เป็ นคนดี
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4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
4.1
ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ในด้านการใช้คาํ ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ น้ นั ในประเทศไทยนิยมเรี ยก
สื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนว่า CAI : Computer – Assisted Instruction ซึ่ งเป็ นคําที่ได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่ หลายในประเทศสหรัฐอเมริ กาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้หากแปลตรงตัวก็จะได้ความหมาย
“การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องช่วย ” สําหรับในทวีปยุโรปมีคาํ ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
มากกว่า คําอื่น ๆ คือคําว่า CAL : Computer – Assisted Learning (ชูศกั ดิ์ เพรสคอทท์, 2539, หน้า )1
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีผใู ้ ห้ความหมายไว้ ดังนี้
สุ กรี รอดโพธิ์ ทอง (2541 ,หน้า 1) กล่าวว่าการสอน ( Instruction) มีหลายรู ปแบบ
วิธี คําว่าคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจึงหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลาย ๆ รู ปแบบที่พฒั นาขึ้นเพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสอนและการรับรู ้ของนักเรี ยน
กิดานันท์ ม ะลิทอง (2543,หน้า 245)ได้กล่าวถึง คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสรุ ปได้วา่
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์การเรี ยนโดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยน
หรื อจะใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ทางด้านการศึกษาก็ได้ เพื่อการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ
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ในแต่ละบทเรี ยนจะมีตวั อักษร ภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงประกอบด้วยลักษณะ
ของสื่ อหลายมิติ ทําให้ผเู ้ รี ยนสนุกไปกับการเรี ยนไม่เบื่อหน่าย
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545 , หน้า 215) กล่าวว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
หมายถึง สื่ อการเรี ยนการสอนทางคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ่งซึ่ งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในการ นําเสนอสื่ อประสม ได้แก่ ข้อความ กราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว วีดีทศั น์ และเสี ยง
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรี ยนหรื อองค์ความรู ้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับการสอนในห้องเรี ยน
ให้มากที่สุด
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2546, หน้า 3-5) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
หมายถึง โปรแกรมการเรี ยนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือช่วยในการเรี ยนการสอนทําให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความมุ่งหมายของรายวิชาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สรภัทร ยิม้ นวล (2547 , หน้า 200) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หมายถึง
การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าการเรี ยนแบบปกติ ประกอบไปด้วย เนื้อหา แบบฝึ กหัด แบบทดสอบ
โดยมีลกั ษณะของการนําเสนอ ด้วยตัวหนังสื อ ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว สี สัน และเสี ยง เพื่อเป็ น
สิ่ งดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้น เกิดความสนใจในบทเรี ยนมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งมีผลแสดง
ผลการเรี ยนให้ทราบทันที ด้วยข้องมูลย้อนกลับให้แก่ผเู ้ รี ยน นอกจากนี้ยงั มีการจัดลําดับ
วิธีการนําเสนอหรื อกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละคนทั้งนี้จะต้องมีการวา งแผน
ในการผลิตอย่างเป็ นระบบเพื่อนําเสนอบทเรี ยนในรู ปแบบที่แตกต่างกัน
จากความหมายของผูเ้ ชี่ยวชาญข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หมายถึง
การใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์การเรี ยนโดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อ จะใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางด้านการศึกษาซึ่ งประกอบด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง
ประกอบ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรี ยนหรื อองค์ความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน รวมทั้งมีการแสดงผลการเรี ยน
ให้ทราบทันทีดว้ ยข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการเสริ มแรงทําให้ผเู ้ รี ยนสนุกไปกับการเรี ยนไม่เบื่อหน่าย
อีกทั้งยังคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั การสอนและการรับรู ้
ของนักเรี ยน
4.2 ลักษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541, หน้า 8) ได้ให้ขอ้ เสนอว่าคุณลักษณะ
ที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี 4 ประการ ได้แก่
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1.
สารสนเทศ (Information)ในที่น้ ี หมายถึง เนื้อหาสาระ (Content) ที่ได้รับ
การเรี ยบเรี ยงแล้วเป็ นอย่างดี ซึ่ งทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อได้รับทักษะอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
ที่ผสู ้ ร้างได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ไว้ โดยการนําเสนอเนื้อหานี้อาจจะเป็ นการนําเสนอเนื้อหา
ในลักษณะทางตรง ก็ได้ เช่น การนําเสนอเนื้อหาในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์
ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้ได้รับเนื้อหาสาระและทักษะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาจากการอ่าน จํา
ทําความเข้าใจ และฝึ กฝน ตัวอย่างการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะทางอ้อมก็ได้แก่ การนําเสนอเนื้อหา
ในคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกมและการจําลองซึ่งเนื้อหาสาระหรื อทักษะที่ผเู้ รี ยนได้รับ
จะถูกแฝงเอาไว้ในรู ปแบบของเกมต่าง ๆ เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้ฝึกทักษะทางการคิด การจํา การสํารวจ
สิ่ งต่าง ๆ รอบตัว และเพื่อสร้างบรรยากาศ การเรี ยนรู้ที่สนุกสนานเพลิดเพลินและจูงใจให้ผใู้ ช้
มีความต้องการที่จะเรี ยนมากขึ้น
2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)
การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลคือ ลักษณะที่สาํ คัญของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทางการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเกิดจากบุคลิกภาพ สติปัญญา
ความสนใจ พื้นฐานความรู ้ที่แตกต่างกันออกไป (Individualization) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ซึ่ งเป็ นสื่ อ การเรี ยนการสอนรายบุคคล ประเภทหนึ่งจึงต้องได้รับการออกแบบให้มีลกั ษณะ
ที่ตอบสนอง ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากที่สุด กล่าวคือ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจะต้อง
มีความยืดหยุน่ มากพอที่ผเู ้ รี ยน จะมีอิสระในการควบคุมการเรี ยนของตนซึ่ งก็มีอยูห่ ลายลักษณะ
ด้วยกัน ลักษณะที่สาํ คัญ ได้แก่ การควบคุมเนื้อหา การเลือกที่จะเรี ยนส่ วนใด ข้ามส่ วนใด ออกจาก
บทเรี ยนเมื่อใดหรื อย้อนกลับมาเรี ยนในส่ วนที่ยงั ไม่ได้ศึกษา เช่น มีเมนูหรื อรายการที่แยกเนื้อหา
ตามหัวข้ออย่างชัดเจนหรื อปุ่ มควบคุมต่าง ๆ ในการสื บไป (Navigate) ในบทเรี ยนการควบคุมลําดับ
ของการเรี ยน การเลือก ที่จะเรี ยน ส่ วนใดก่อนหลังหรื อการสร้างลําดับการเรี ยนด้วยตนเอง
นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สมบูรณ์แบบอาจที่จะต้องมีการนําระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert System) หรื อระบบปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความแตกต่างของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เช่น การจัด
เสนอเนื้อหา (หรื อแบบฝึ กหัด) ในระดับความยากง่ายที่ตรงกับพื้นฐานความสามารถและความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนเป็ นต้น
3. การโต้ตอบ (Interaction)
ในที่น้ ีคือ การมีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการเรี ยน
การสอนรู ปแบบที่ดีที่สุดก็คือการเรี ยนการสอนในลักษณะที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์
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กับผูส้ อนได้มากที่สุด นอกจากนี้การที่มนุษย์สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นหาใช่เกิดขึ้น
เพียงจากการสังเกตเท่านั้น หากจะต้องมีการโต้ตอบหรื อปฏิสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ได้มี
การปฏิสัมพันธ์ กบั ผูส้ อน ดังนั้นคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจะต้อง
เอื้ออํานวย ให้เกิดการโต้ตอบระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างต่อเนื่องและตลอด
ทั้งบทเรี ยน การอนุญาตให้ผเู ้ รี ยนเพียงแค่การคลิกเปลี่ยนหน้าจอไปเรื่ อย ๆ ทีละหน้า ไม่ถือว่า
ปฏิสัมพันธ์ที่เพียงพอสําหรับการเรี ยนรู ้
ผูส้ ร้างซอฟต์แวร์ จาํ เป็ นต้องใช้เวลาในส่ วนของการสร้างความคิด วิเคราะห์
และสร้างสรรค์เพื่อให้ได้มาซึ่ งกิจกรรมการเรี ยน (Activity) หรื องาน (Task) ที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ซึ่ งมีความเกี่ยวเนื่องกับบทเรี ยนและเอื้ออํานวยให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การให้ผลป้ อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)
ลักษณะที่ขาดไม่ได้อีกประการหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนก็คือ การให้
ผลย้อนกลับโดยทันที ตามแนวคิดของสกินเนอร์ (Skinner) แล้วผลป้ อนกลับหรื อการให้คาํ ตอบ
นี้ถือเป็ นการเสริ มแรง (Reinforcement) อย่างหนึ่ง การให้ผลป้ อนกลับแก่ผเู้ รี ยนในทันทีหมายรวม
ไปถึงการที่คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สมบูรณ์จะต้องมีการทดสอบหรื อประเมินความเข้าใจ ของผูเ้ รี ยน
ในเนื้อหาหรื อทักษะต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ดว้ ย ซึ่ งการให้ผลป้ อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนเป็ น
วิธีที่อนุญาตให้ผเู ้ รี ยนสามารถตรวจสอบการเรี ยนของตนได้ ทั้งนี้มีงานวิจยั หลายชิ้นซึ่ งสนับสนุนว่า
การให้ผลป้ อนกลับโดยทันทีของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเทียบกับสื่ อประเภท
อื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อโสตทัศนวัสดุแล้ว เนื่องจากสื่ ออื่น ๆ นั้น ไม่สามารถที่จะ
ประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนพร้อมกับการให้ผลป้ อนกลับโดยฉับพลันเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
ลักษณะของการให้ผลป้ อนกลับนี้เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแตกต่าง
ไปจาก มัลติมิเดีย-ซี ดีรอม ส่ วนใหญ่ซ่ ึงได้รวบรวมและนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่ องราวของสิ่ งต่าง ๆ
หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่ มัลติมิเดีย-ซี ดีรอม ไม่ได้มีการประเมินความเข้าใจของผูใ้ ช้แต่อย่างใด ไม่วา่
จะอยูใ่ นรู ปแบบทดสอบแบบฝึ กหัดหรื อการตรวจสอบความเข้าใจในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งซึ่ งทํา
ให้มลั ติมีเดีย-ซี ดีรอม เหล่านั้นถูกจัดว่าเป็ นสื่ อสําหรับการนําเสนอ (Presentation Media) ไม่ใช่
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
4.3
ประเภทของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
อุไรวรรณ ไทรชมภู (2543,หน้า 103-104) ได้กล่าวถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ซึ่งสอดคล้องกันว่า คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทด้วยกันคือ

39

ww

w.
k

ro
o

ba

nn

ok

.c

om

1. บทเรี ยน (Tutorial) เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนําเสนอเนื้อหา
ความรู ้เป็ นส่ วนย่อย มีแบบฝึ กหัด แบบบททวน ซึ่ งอยูใ่ นรู ปของข้อความ รู ปภาพ เสี ยงหรื อแม้แต่
ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะคล้ายวีดีทศั น์ หรื อภาพยนตร์ ประกอบ ผูเ้ รี ยนจะต้องย้อนกลับไปศึกษา
เนื้อหาในแต่ละส่ วนอีก ซึ่ง ได้มีการเสริ มแรง มีการแสดงผลว่าผูเ้ รี ยนทําแบบฝึ กหัดได้ มากน้อย
เพียงใด
2. ฝึ กทักษะและการปฏิบตั ิ (Drill and Practice) เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่ออกแบบเนื้อหาที่ฝึกและทบทวนความรู ้ที่ได้เรี ยนไปแล้ว รู ปแบบจะเป็ นการผสมผสานทบทวน
เนื้อหาหลัก และฝึ กฝนในลักษณะการทําแบบฝึ กหัด
3. สถานการณ์จาํ ลอง (Simulation) เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
ใช้ทบทวน สอนเสริ ม หรื อสอนเนื้อหาใหม่ ซึ่ งไม่สามารถทดลองในสถานการณ์จริ งได้ เนื่องจาก
เป็ นเรื่ องอันตราย ยุง่ ยาก ซับซ้อน และออกแบบในลักษณะการจําลองสถานการณ์ที่เหมือนจริ ง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นจะแก้ปัญหาและแสดงผลการตัดสิ นใจให้รู้ทนั ที
4. เกมการสอน (Instruction games) เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
เกมใช้ฝึก ทบทวนเนื้อหาและทักษะที่เรี ยนไปแล้ว ออกแบบเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้สนุกสนาน
เพลิดเพลิน กระตุน้ ความสนใจ ท้าทายความอยากรู ้อยากเห็น ทําให้เกิดผลดีต่อการเรี ยนรู ้มีความ
คงทนในการจํา
5. ทดสอบ (Testing) เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สร้างแบบทดสอบ
โดยทดสอบ ความรู ้ของนักเรี ยน มีการแจ้งให้ผเู้ รี ยนว่าถูกหรื อผิด มีการให้คะแนน คํานวณผล
ของการสอบออกเป็ นร้อยละ หรื อระดับของคะแนน
อํานวย เดชชัย ศรี (2547, หน้า 18) ได้กล่าวถึง ประเภทของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนว่าสามารถแบ่งตามลักษณะ การเสนอเนื้อหาได้ 4 ประเภท คือ
1. บทเรี ยนชนิดโปรแกรมการสอนเนื้อหารายละเอียด (Tutorial Instruction)
บทเรี ยนนี้จะมีลกั ษณะเป็ นกิจกรรมเสนอเนื้อหา โดยจะเริ่ มจากบทนําซึ่ งเป็ นการกําหนดจุดประสงค์
ของบทเรี ยนหลังจากนั้นเสนอเนื้อหาโดยให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนตามที่ผอู ้ อกแบบบทเรี ยนกําหนดไว้
และมีคาํ ถามเพื่อให้ผเู ้ รี ยนตอบ โปรแกรมในบทเรี ยนจะประเมินผลคําตอบของผูเ้ รี ยนทันที
ซึ่ งการทํางานของโปรแกรมจะมีลกั ษณะวนซํ้า เพื่อให้ขอ้ มูลย้อนกลับจนจบบทเรี ยน
2. บทเรี ยนชนิดโปรแกรมการฝึ กทักษะ (Drill and Practice) บทเรี ยนชนิดนี้
จะมีลกั ษณะให้ผเู้ รี ยนฝึ กทักษะหรื อฝึ กปฏิบตั ิเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ
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3. บทเรี ยนชนิดโปรแกรมจําลองสถานการณ์
(Simulation) มีลกั ษณะ
เป็ นแบบจําลองเพื่อฝึ กทักษะและการเรี ยนรู ้ใกล้เคียงกับความจริ ง ผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งเสี่ ยงภัย
และเสี ยค่าใช้จ่ายน้อย
4. บทเรี ยนชนิดโปรแกรมเกมการศึกษา (Education Game) มีลกั ษณะเป็ น
การกําหนดเหตุการณ์วธิ ี การ และกฎเกณฑ์ ให้ผเู้ รี ยนเลือกเล่นและแข่งขัน การเล่นเกมจะ เล่นคนเดียว
หรื อหลายคนก็ได้ การแข่งขันโดยการเล่นเกม จะช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีการติดตาม ถ้าหากเกม
ดังกล่าวมีความรู ้สอดแทรกก็จะเป็ นประโยชน์ดีมาก แต่การออกแบบบทเรี ยนชนิดเกมการศึกษา
ค่อนข้างทําได้ยาก
จะเห็นได้วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีหลายประเภท ได้แก่ แบบศึกษาเนื้อหา
แบบเจรจา แบบบทเรี ยน แบบฝึ กทักษะ แบบจําลองสถานการณ์ แบบเกม แบบแก้ปัญหา แบบค้นพบ
สิ่ งใหม่ และแบบใช้ทดสอบซึ่ งผูส้ อนสามารถเลือกสร้างหรื อใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในแต่ละวิชาได้อย่างเหมาะสม
4.4
ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ประโยชน์ของการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในการเรี ยนการสอน
มีประโยชน์ดงั นี้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541,หน้า 12)
1. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเกิดจากความพยายามในการที่จะช่วยให้นกั เรี ยน
ที่เรี ยนอ่อนสามารถใช้เวลานอกเวลาเรี ยนในการฝึ กฝนทักษะและเพิ่มเติมความรู ้เพื่อที่จะปรังปรุ ง
การเรี ยนของตนให้ทนั นักเรี ยนอื่นได้
2. นักเรี ยนสามารถนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรี ยนด้วยตนเองในเวลา
และสถานที่ซ่ ึงนักเรี ยนสะดวก
3. ข้อได้เปรี ยบที่สาํ คัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่ได้รับการออกแบบอย่างดีถูกต้องตามหลักของการออกแบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้นสามารถ
ที่จะจูงใจนักเรี ยนให้เกิดความกระตือรื อร้น ( Motivated) ที่จะเรี ยนและสนุกสนานไปกับการเรี ยน
ตามแนวคิดของการรู ้ในปั จจุบนั ที่วา่ “Learning is Fun” ซึ่ งหมายถึงการเรี ยนรู ้เป็ นเรื่ องสนุก
นอกจากนี้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน ได้ศึกษา
หาความเข้าใจและค้นพบคําตอบด้วยตนเอง (นงนุช วรรธนวหะ, 2538
, หน้า 50) บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถตอบสนองต่อข้อมูลที่นกั เรี ยนป้ อนเข้าไปได้ทนั ที ซึ่งเป็ นการ
ช่วยเสริ มแรงให้แก่นกั เรี ยน (กิดานันท์ ม ะลิทอง, 254 3, หน้า 227 ) ซึ่ งจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถ
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เรี ยนรู้ได้มากกว่า ในห้องเรี ยน และยังสามารถจดจําได้นาน รวมถึงทําให้นกั เรี ยนมีทศั นคติที่ดี
ต่อการใช้คอมพิวเตอร์ และการเรี ยนในวิชาต่าง ๆ อีกด้วย ( สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2541, หน้า 240)
บุญชม ศรี สะอาด ( 2541, หน้า 123-124) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไว้วา่
1. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนอย่างอิสระ ก้าวหน้าไปตามอัตราการเรี ยนรู ้ของตน ผูเ้ รี ยนที่มี
อัตราการเรี ยนรู ้เร็ วก็ไม่ตอ้ งรอคนอื่นด้วยความเบื่อหน่าย รําคาญ ส่ วนผูเ้ รี ยนที่มีอตั ราการเรี ยนรู ้ชา้
ก็ไม่ประสบกับปั ญหาตามบทเรี ยนไม่ทนั ไม่วติ กต่อความรู ้สึกของผูอ้ ื่น จึงมีความสบายใจในการเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเวลาเรี ยนได้ตามที่ตนต้องการไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดเวลาตายตัว
3. ในบทเรี ยนที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนจะสามารถเลือกบทเรี ยนที่มี
ความเหมาะสมกับความต้องการ หรื อสอดคล้องกับระดับความสามารถของตน คอมพิวเตอร์ จะจดจํา
คําตอบของผูเ้ รี ยนให้คะแนนคําตอบ แล้วจัดให้ได้เรี ยนบทเรี ยนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนคนนั้น
4. ผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูลสะท้อนกลั(Feedback)
บ
ทันที เป็ นการยํ้าความเข้าใจและการเรี ยนรู้
5. สามารถใช้เทคนิคที่ดึงดูดความสนใจได้หลาย ๆ เทคนิคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ไม่วา่ จะใช้เทคนิคเดียวหรื อหลายเทคนิคร่ วมกัน เช่น การแสดงด้วยเส้นกราฟ ดนตรี การใช้สี การใช้
ภาพเคลื่อนไหว การใช้เสี ยงและการพูดโต้กบั ผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
6. สามารถทํากิจกรรมที่ซบั ซ้อน จําลองสถานการณ์ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทดลอง
กับข้อมูลหลายชนิด หลายแบบ แก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนได้ คํานวณได้อย่างแม่นยํา จะช่วยให้
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก
7. เหมาะสําหรับการสอนทักษะที่เป็ นงานเสี่ ยงอันตรายในระยะต้น ๆ ของการฝึ ก
ทักษะนั้น ๆ เช่น การควบคุมการจราจร การขับเครื่ องบิน เป็ นต้น
8. เหมาะสมที่สุดสําหรับการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการสิ่ งแวดล้อมที่ไม่มีชีวติ จริ ง เช่น
สภาวะ ไร้น้ าํ หนัก ความเฉื่ อย เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึ่ งสามารถใช้การจําลองสถานการณ์
9. คอมพิวเตอร์ เสนอบทเรี ยนโดยปราศจากอารมณ์ ไม่มีความเหน็ดเหนื่อย
ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย
ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ( 2539,
หน้า 36) กล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่มีต่อการสอนว่า
1. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนก้าวไปตามความสามารถของเขาได้อย่างสู งสุ ด
เพราะคอมพิวเตอร์ เข้าถึงผูเ้ รี ยน ตอบสนองผูเ้ รี ยนด้วยความอดทน
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2. มีการตอบสนองหลายรู ปแบบ มีท้ งั ยกย่องชมเชย และชักชวนให้กาํ ลังใจให้
ก้าวไปสู่ ช้ นั ที่ยากกว่า เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยน
3. ช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้
4. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนประเมินตนเองได้ เพราะคอมพิวเตอร์จะเสนอผลการเรี ยนได้
สําหรับแนวคิดของ นิพนธ์ ศุขปรี ดี ( 2545, หน้า 129-133) ได้แยกประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ออกเป็ น ประโยชน์ที่ส่งผลต่อตัวผูเ้ รี ยน และ ต่อครู ผสู้ อน ดังนี้
ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนต่ อผู้เรียน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
มี ประโยชน์ต่อตัวผูเ้ รี ยนหลายประการ เช่น
เกิดแรงจูงใจ ที่จะศึกษา เกิดความคงทนในการจดจํา เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน เกิดความ
พึงพอใจในการเรี ยนมีรายละเอียด ดังนี้
1. สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ ทําให้เกิดความอยากเรี ยนรู ้ในเนื้อหาวิชาที่เข้าใจยาก
ดึงดูดความสนใจ โดยใช้เทคนิคการนําเสนอด้วยกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสี ยง สวยงาม
และเหมือนจริ ง
2. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็ วด้วยวิธีที่ง่าย ๆ
เช่น แสดงเนื้อหาด้วยภาพเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ
3. ผูเ้ รี ยนมีการโต้ตอบ หรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั คอมพิวเตอร์ และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มีโอกาสเลือกตัดสิ นใจ และได้รับการเสริ มแรงจากการได้รับข้อมูลป้ อนกลับทันที
4. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู ้สูง เพราะมีโอกาสปฏิบตั ิกิจกรรม
ด้วยตนเอง ซึ่ งจะเรี ยนรู ้ได้จากขั้นตอนที่ง่ายไปหายากตามลําดับ
5. ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรี ยน
มีความยืดหยุน่ สามารถเรี ยนซํ้าได้ตามที่ตอ้ งการ
6. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต้องมีการควบคุมการเรี ยน
ด้วยตนเอง มีการแก้ปัญหา และฝึ กคิดอย่างมีเหตุผล
7. สร้างความพึงพอใจแก่ผเู ้ รี ยน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยน คือ เมื่อผูเ้ รี ยนเข้าใจ
และเรี ยนรู ้ได้ จะเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อการเรี ยน
8. สามารถรับรู ้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นการท้าทายผูเ้ รี ยน
และเสริ มแรงให้อยากเรี ยนต่อ
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9. ลดช่องว่างการเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนในเมือง และชนบท เพราะสามารถ
ส่ งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ไปยังโรงเรี ยนชนบทให้เรี ยนรู ้ และเลือกเรี ยนได้ตามความสนใจ
และความสามารถของผูเ้ รี ยน
ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนต่ อครูผ้สู อน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
นอกจากจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผูเ้ รี ยนแล้ว
ยังทําให้ครู ผสู ้ อนเกิดประโยชน์ในด้านของเวลาที่ใช้ในการสอน ดังต่อไปนี้
1. ลดชัว่ โมงสอน เพื่อจะได้ปรับปรุ งการสอน เนื่องจากผูเ้ รี ยนใช้เวลาเรี ยนเพิ่มเติม
ได้ดว้ ยตัวเองได้
2. ลดเวลาที่จะต้องติดต่อกับผูเ้ รี ยน จะใช้เวลาอธิบายน้อยลง เนื่องจากผูเ้ รี ยน
จะสอบถามเฉพาะเรื่ องที่จาํ เป็ นเท่านั้น
3. มีเวลาศึกษาตํารา งานวิจยั และพัฒนาความสามารถให้มากยิง่ ขึ้นเพราะผูเ้ รี ยน
ใช้เวลาส่ วนใหญ่เรี ยนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแทน
4. ช่วยการสอนในชั้นเรี ยนสําหรับผูท้ ี่มีงานสอนมาก
โดยการเปลี่ยน
จากการฝึ กทักษะในห้องเรี ยนมาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ แทน
5. ให้โอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาวัตกรรมใหม่ ๆ สําหรับหลักสู ตร
และวัสดุเพื่อการศึกษา
6. เพิ่มวิชาสอน โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะตอบสนองต้องการของผูเ้ รี ยนผูส้ อน
สามารถเตรี ยมเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ล่วงหน้าได้
7. ช่วยพัฒนาทางวิชาการ เพราะครู ผสู้ อนต้องศึกษา ค้นคว้า สรุ ป ความรู ้อยูเ่ สมอ
8. ช่วยให้มีเวลาสําหรับตรวจสอบและพัฒนาหลักสู ตรตามหลักวิชาการ
9. ครู ผสู ้ อนสามารถควบคุมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ เพราะคอมพิวเตอร์จะบันทึก
การเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนไว้ การเรี ยนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะลดเวลาเรี ยนลงเมื่อเทียบกับ
การสอนปกติ
สรุ ปได้วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มี ประโยชน์ในการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนอย่างอิสระ ก้าวหน้าไปตามอัตราการเรี ยนรู ้
ของตนและยังเลือกเวลาเรี ยนได้ตามที่ตนต้องการ นอกจากนั้นการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
นั้นยังสามารถทํากิจกรรมที่ซบั ซ้อน จําลองสถานการณ์ หรื อการสอนทักษะที่เป็ นงานเสี่ ยงอันตราย
หรื อการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการสิ่ งแวดล้อมที่ไม่มีชีวติ จริ งให้แก่ผเู ้ รี ยนได้ และยังสามารถใช้เทคนิคที่ดึงดูด
ความสนใจได้หลาย ๆ เทคนิค ซึ่ งสามารถจูงใจผูเ้ รี ยนให้เกิดความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยน
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และสนุกสนานไปกับการเรี ยนไปด้วย
และยังสามารถ ช่วยให้ครู สามารถบริ หารเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอีกด้วย
4.5
ข้ อจํากัดของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิ การ ( 2541, หน้า 20-23) ได้ทาํ การ
วิจยั สํารวจบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและได้กล่าวถึงข้อจํากัดของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ไว้ดงั นี้
1. การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ต้องใช้เวลา
และความสามารถมาก ครู ที่มีความรู ้เนื้อหาวิชาแต่ไม่สามารถสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ด้วยตนเองได้จาํ เป็ นต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในการสร้าง
ซึ่ งในประเทศไทยความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ของบุคลากรในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนยังมีนอ้ ย
ทําให้เกิดปั ญหาอุปสรรคในการสรรหาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
2. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขอ้ จํากัดในการสอนให้ผเู้ รี ยน เกิดการเรี ยนรู้
ในลําดับสู ง ๆ ของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ รวมทั้งพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้สึกและ พฤติกรรม
การเรี ยนรูด้้ านทักษะปฏิบตั ิได้และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดพัฒนา
การทางสังคม เนื่องจากผูเ้ รี ยนจะใช้เวลาและทักษะการโต้ตอบกับเครื่ องมากกว่าผูอ้ ื่น
3. หากผูเ้ รี ยนได้ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจนเกิดความเคยชินแล้วจะทําให้
ความกระตือรื อร้นและแรงจูงใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ นอ้ ยลง
4. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนส่ วนมากมีหลักการในการออกแบบให้มีการ
เรี ยนรู ้ ตามขั้นตอน ซึ่ งเป็ นการบังคับ ระบบแผนการเรี ยนกับผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนบางประเภท
โดยเฉพาะ ในกลุ่มผูใ้ หญ่ไม่ชอบที่จะเรี ยนตามขั้นตอนโปรแกรม
5. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจําเป็ นต้องอาศัยสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการเรี ยนกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่น ห้องเรี ยน สถานที่ และฐานข้อมูล ซึ่ งทําให้การใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีขอ้ จํากัดใช้ได้อยูเ่ ฉพาะในเขตตัวเมืองที่มีสภาพพร้อมเพียงไม่สามารถใช้กบั
ชนบทที่ห่างไกลที่ยงั ขาดปั จจัยขั้นพื้นฐานได้ เช่น ไม่มีไฟฟ้ า สายโทรศัพท์ เป็ นต้น
กนก จันทร์ ทอง (2547, หน้า 23 ) ได้กล่าวถึงข้อจํากัดของคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนไว้ดงั นี้
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการออกแบบและสร้างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ
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2. สิ่ งที่แสดงผลบนจอภาพ เช่น ตัวหนังสื อ ภาพ เสี ยง หรื อวีดีทศั น์ที่ปรากฏ เป็ น
การแสดงผลเพียงชัว่ คราวเท่านั้น
3. ต้นทุนของฮาร์ ดแวร์ คือเครื่ องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์และ
ซอฟท์แวร์ บทเรี ยนที่นาํ มาใช้สูงกว่าสื่ อประเภทอื่น ๆ
4. การพัฒนาซอฟแวร์มีตน้ ทุนสู งและพัฒนาได้ยากเมื่อพัฒนาขึ้นมาแล้วยังประสบ
ปั ญหาความไม่แน่นอนของตลาดอีก
5. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์กบั หลักสู ตร น้อยมาก
ส่ วนใหญ่นํามาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนบางส่ วนเท่านั้น
6. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีจาํ หน่ายส่ วนใหญ่มีคุณภาพตํ่าและมีจาํ นวนน้อย
อย่างไรก็ตามแม้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจะมีประโยชน์แต่ก็มีขอ้ จํากัด
หลายประการ ไม่วา่ จะเป็ น จําเป็ นต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในการสร้างใช้เวลามาก
และไม่สามารถใช้กบั การเรี ยนการสอนในชนบทที่ห่างไกล นอกจากนั้นการใช้โปรแกรมอาจส่ งผล
ด้านลบต่อผูเ้ รี ยนได้ หากผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นการเรี ยนพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน รวมถึงต้นทุน
ของฮาร์ ดแวร์ คือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ บทเรี ยนที่นาํ มาใช้
สู งกว่าสื่ อประเภทอื่น
4.6
รู ปแบบการจัดบทเรียนในคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
กรองกาญจน์ อรุ ณรัตน์ ( 2536, หน้า 32-44) กล่าวถึง รู ปแบบการจัดบทเรี ยน
ในคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ดังนี้
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเส้นทางเดียว (Linear Programming)
การสร้างบทเรี ยนนี้เป็ นการสร้างที่มีลาํ ดับการตอบสนองอย่างต่อเนื่องเป็ นเทคนิคและเป็ นวิธีการ
สร้างที่ง่ายประกอบด้วยกรอบเนื้อหาหรื อกรอบคําถามเรี ยงต่อกับไปทิศทางเดียว ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยง
ตามลําดับทีละกรอบต่อเนื่องกันไปตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุ ดท้ายโดยไม่ขา้ มกรอบใดกรอบ
หนึ่งเลย
2. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแตกกิ่ง (Branching Programming) รู ปแบบ
คล้ายกั บบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเส้นทางเดียว โดยจะมีกรอบหลักที่ผเู ้ รี ยนทุกคน
ต้องเรี ยน ซึ่ งเรี ยกว่า “กรอบยืน ” กรอบยืนนั้นเป็ นกรอบที่เป็ นลําดับที่แท้จริ งของบทเรี ยนถ้าผูเ้ รี ยน
ตอบถูก ผูเ้ รี ยนก็จะเรี ยนตามกรอบยืนเหล่านั้นโดยตลอด แ ละมีการเพิ่มกรอบสาขาเพื่อสอนซ่อม
เสริ มหรื อเรี ยนเพิ่มเติมพื้นฐานในกรณี ที่ผเู้ รี ยนตอบผิด ก่อนที่จะเรี ยนกรอบต่อไป

46

ww

w.
k

ro
o

ba

nn

ok

.c

om

สมรัก ปิ ยะวาที (2543, หน้า 261-262) ได้กล่าวถึงรู ปแบบการจัดบทเรี ยนใน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนว่าแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเส้นตรง ลักษณะการนําเสนอบทเรี ยน
นั้นจะจัดลําดับเนื้อหาสั้น ๆ เรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก มีการนําเสนอเนื้อหาเป็ นกรอบ
ซึ่ งประกอบด้วย เนื้อหา คําถาม และคําตอบ ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนจากกรอบแรกเรี ยงไปจนถึงกรอบ
สุ ดท้าย
2. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดแตกกิ่ง ลักษณะการนําเสนอบทเรี ยนแบบนี้
จะนําเสนอเนื้อหาในกรอบค่อนข้างมาก การสร้างจะประกอบด้วย กรอบยืน และกรอบสาขาโดย
กรอบยืนเป็ นกรอบที่ใช้นาํ เสนอเนื้อหา และกรอบสาขาเป็ นกรอบที่เฉลยคําตอบให้กบั ผูเ้ รี ยนอาจมี
กรอบซ่อมเสริ มได้
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดให้เหตุผลโดยอัตโนมัติ ลักษณะการนําเสนอ
บทเรี ยนแบบนี้ภายในกรอบจะประกอบด้วยเนื้อหาเป็ นส่ วนใหญ่ไม่มีการถามระหว่างการนําเสนอ
เนื้อหา คําถามจะถามเมื่อนําเสนอเนื้อหาจบแล้ว และจะมีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ ถ้าตอบผิด
สามารถกลับไปดูเนื้อหา แล้วกลับมาตอบใหม่ โดยต้องตอบจนถูกหรื อตอบผิดครบจํานวนครั้ง
ที่กาํ หนดแล้วเฉลย จึงสามารถไปยังกรอบต่อไปได้
ดังนั้นพอจะ สรุ ปได้วา่ รู ปแบบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีอยู่ 3 รู ปแบบ
คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนชนิดเส้นตรงหรื อเส้นทางเดียว ชนิดแตกกิ่ง และชนิดให้เหตุผล
โดยอัตโนมัติ
4.7
ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
จะต้องมีการปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการ
อย่างต่อเนื่องที่ตอ้ งใช้ท้ งั ความวิริยะ อุตสาหะ ความรู ้ความสามารถของผูพ้ ฒั นาและทีมงาน
เป็ นอย่างมาก โดยผูพ้ ฒั นามีเป้ าหมายอยูท่ ี่การสร้างคุณภาพหรื อประสิ ทธิ ภาพเชิงความรู ้
ทั้งนี้
เพื่อสามารถรับประกันได้วา่ บทเรี ยนที่พฒั นาหรื อสร้างขึ้นนั้น มีคุณค่าต่อการศึกษา และช่วยให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู ้ (วุฒิชยั ประสารสอย, 2543, หน้า 28) ขั้นตอนการพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีผเู ้ สนอขั้นตอนหรื อวิธีการพัฒนาหลายรู ปแบบ ซึ่ งแต่ละรู ปแบบ
มีข้นั ตอนในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันบ้าง
ในที่น้ ี
ขอนําเสนอ 2 แนวคิด คือ แนวคิดแรก เป็ นการพัฒนาบทเรี ยนซีเอไอแบบไอเอ็มเอ็มซีเอไอ
(IMMCAI) หรื อ Interactive Multi Media CAI) และแนวคิดที่ 2 คือการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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แบบเน้นการโต้ตอบและมัลติมีเดียแนวคิดแรก เป็ นการพัฒนาบทเรี ยนซีเอไอ แบบไอเอ็มเอ็มซีเอไอ
(IMMCAI) หรื อ Interactive Multi Media CAI) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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แผนภูมิ 2 แสดงขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเน้นรู ปแบบตามการจัด
กิจกรรมในชั้นเรี ยนปกติ
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7. นําเสนอต่อผูเ้ รี ยน

4. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

5. กลยุทธ์ทางการสอนและนําเสนอ

6. ออกแบบและลงมือสร้างบทเรี ยน

ww

ที่มา: วุฒิชยั ประสารสอย. (2543). บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นวัตกรรมเพื่อการศึกษา .
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์สามมิตร, หน้า 28.
จากแผนภูมิการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ในชั้นเรี ยนปกติเป็ นแนวคิดในการพัฒนาบทเรี ยนซีเอไอ
ที่เน้นการพัฒนาตามขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนปกติ
โดยเน้นสร้างเนื้อหา การนําเสนอให้เหมาะสม
กับพฤติกรรม และการตอบสนองของผูใ้ ช้บทเรี ยน มีการสร้าง 8 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ
(วุฒิชยั ประสารสอย, 2543, หน้า 29-31) ดังนี้
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1. วัตถุประสงค์ทวั่ ไป (Goal/Objectives) เป็ นการกําหนดว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้นนี้ ต้องการจะนําไปใช้เพื่อใคร และต้องการให้เรี ยนรู ้อะไรบ้าง จากการศึกษา
และวิเคราะห์คาํ อธิ บายรายวิชา รวมไปถึงแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชาที่ตอ้ งการนํามาสร้าง
เป็ นสื่ อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอีกด้วย
2. รายละเอียดของเนื้อหาวิชา (Content Specification)ได้แก่ เนื้อหาความรู ้ที่กาํ หนด
เอาไว้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
ซึ่ งอาจจะได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา
ของหลักสู ตร การสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ การสัมมนาทางวิชาการ หรื อค้นหาเพื่อจัดระบบจาก
แหล่งทรัพยากรอื่น แล้วนํามาวิเคราะห์ความสําคัญ และคุณค่าของการบูรณาการด้านเนื้อหา
รวมไปถึงการศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของเนื้อหาความรู ้ และกิจกรรมในบทเรี ยนที่เหมาะสม
กับระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนด้วย
3. วิเคราะห์เนื้อหาวิชา (Content Analysis) วิธีการนี้จะเริ่ มต้นจากการวิเคราะห์
งาน เพื่ออธิ บายกิจกรรมการเรี ยนการสอนและจัดลําดับกิจกรรมเหล่านั้นให้เหมาะสม
ถูกต้อง
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป จนได้รายละเอียดของเรื่ องที่จะสอนหรื อหัวข้อการสอน
4. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) เป็ นการกําหนด
วัตถุประสงค์พฤติกรรมเชิงความรู ้ ในการเรี ยนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผเู้ รี ยนรู้วา่ เมื่อเรี ยนจบ
บทเรี ยนแล้วจะได้รับสิ่ งใดจากบทเรี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนทราบว่าจะได้รับการพัฒนาความสามารถ
จนประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนอย่างไร และช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ตามระดับความสามารถ
จากการกําหนดระดับขั้น เพื่อจะได้จดั สภาวการณ์การเรี ยนการสอนล่วงหน้า
5. กลยุทธ์ทางการสอนและนําเสนอ (Teaching Strategies & Models of Delivery)
เป็ นการเลือกและการกําหนดกลยุทธ์ทางการสอนและการนําเสนอบทเรี ยน ว่าจะใช้วธิ ีสื่อสารเพื่อให้
เกิดความรู ้ ในการนําเสนอข้อมูลเนื้อหาด้วยข้อความ รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหวเป็ นต้น โดยกําหนด
หลักการให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และธรรมชาติของเนื้อหาวิชาเพื่อนําไป
สู่ การเรี ยนรู ้ในที่สุด
6. ออกแบบและลงมือสร้างบทเรี ยน (Design & Implementation) เป็ นการเตรี ยม
ผลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยการนํารายละเอียดที่ได้จากการปฏิบตั ิที่ผา่ นมาทั้งหมด
มาจําแนกรายละเอียดเป็ นการเฉพาะในแต่ละส่ วน
และเป็ นการกําหนดแผนวิธีการปฏิบตั ิ
ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการปฏิบตั ิ ถ้ามีขอ้ บกพร่ องที่ส่วนใดควรปรับปรุ ง
และแก้ไขให้มีขอ้ บกพร่ องน้อยที่สุด เรี ยกขั้นตอนนี้วา่ การเขียนสคริ ปต์ (Script) หรื อการเขียนบท
ดําเนินเรื่ อง
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7. นําเสนอต่อผูเ้ รี ยน
(Delivery)
เป็ นวิธีการที่จะนําไปสู่ กระบวน
การหาประสิ ทธิ ภาพ โดยคํานึงถึงหลักการด้านความยืดหยุน่
และสร้างรู ปแบบการนําเสนอ
ให้เหมาะสม กับระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนควรเลือกวิธีการนําเสนอความรู ้อย่างรัดกุม โดย
อาจจะใช้วธิ ี ออกกิจกรรม ในบทเรี ยนให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสรับการสอนซ่อมเสริ ม
(Remedial
Teaching) เพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือกันระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ซึ่ งเป็ นการ
สร้างบรรยากาศของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการส่ งเสริ มพัฒนาการ
ทางเจตคติ หรื อเข้าใจความรู ้สึกมนุษย์การสร้างบรรยากาศการจัดกิจกรรม การสอนในบทเรี ยน
ให้เป็ นไปตามแนวความคิดของการสอนแนวใหม่ (Alternative Teaching) ควรมีหลักการ ดังนี้
7.1 เน้นความเป็ นกันเองระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนและไม่เคร่ งเครี ยด
7.2 เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยน
7.3 ผูเ้ รี ยนมีเสรี ภาพในการเลือกเรี ยนสิ่ งที่ตนเองสนใจ และใช้เวลาเรี ยนได้
อย่างเต็มที่
7.4 เน้นกิจกรรมแบบความร่ วมมือกันของกลุ่มมากกว่าการแข่งขัน
8. การวัดและประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินระหว่างการพิจารณา
ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดเอาไว้ในเบื้องต้น เช่น การประเมิน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม รวมทั้งการครอบคลุมด้านเนื้อหา และกิจกรรมการเรี ยนที่จะจัดให้มีข้ ึน
ในบทเรี ยนนั้น รวมทั้งการประเมินสรุ ปซึ่ งเป็ นขั้นตอนการประเมินทั้งด้านเนื้อหา และกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้เพื่อการหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนจากแนวคิดการพัฒนา
บทเรี ยนซี เอไอ ตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยนปกติสามารถกล่าวได้วา่ เป็ นการพัฒนาตาม
ขั้นตอนคล้าย การเรี ยนในชั้นปกติ คือ มีการนําเสนอที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
ซึ่งมีข้ นั ตอน ในการสร้าง 8 ขั้นตอน คือ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ทวั่ ไป รายละเอียดของเนื้อหาวิชา
วิเคราะห์เนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกลยุทธ์ทางการสอนและนําเสนอ
ออกแบบ
และสร้างบทเรี ยน นําเสนอต่อผูเ้ รี ยน และสุ ดท้ายคือ การวัดและประเมินผลบทเรี ยน ซึ่ งสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนได้
ส่ วนแนวคิดที่
2 คือ แนวคิดการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
เน้นการโต้ตอบและมัลติมีเดีย หรื อ ไอเอ็มเอ็มซีเอไอ เป็ นการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทการสอนเนื้อหาหรื อความรู ้ใหม่โดยเน้นการสร้างให้มีการโต้ตอบ และมัลติมีเดียในบทเรี ยน
ซึ่ง ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2546, หน้า 54-68) ได้กล่าวไว้วา่ การสร้างเริ่ ม
จากกําหนดหัวเรื่ องหรื อวิชาเป้ าหมาย ที่กาํ หนด วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ช้บทเรี ยน
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ที่มา: ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และไพบูลย์ เกียรติโกมล. (2546). การออกแบบและการผลิต
บทเรียนคอมพิวเตอร์ การสอน. กรุ งเทพฯ: ศูนย์เสริ มสื่ อกรุ งเทพฯ, หน้า 54.
ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)
ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา
มี 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. สร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart)โดยเริ่ มจากเขียนชื่อวิชาไว้ตรงกลาง
กระดาน แล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญในวิชานั้น ๆจํานวน 4-5 คน ช่วยกันระดมสมองบอกหัวเรื่ องที่ควรจะ
สอนในวิชานั้น เขียนโยงกับชื่อวิชาอย่างอิสระหรื อหากเป็ นหัวเรื่ องย่อยก็ให้โยงกับหัวเรื่ องหลัก
ต่อไป โดยไม่ทาํ การลอกแบบของตําราเล่มใดเล่มหนึ่ง แผนภูมิที่ได้เรี ยกว่า แผนภูมิระดมสมอง
2. สร้างแผนภูมิหวั เรื่ องสัมพันธ์ (Concept Chart)จากแผนภูมิระดมสมอง นํามาทําการ
วิเคราะห์ความถูกต้องของทฤษฏีหลักการและเหตุผลความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างละเอียด อาจมี
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การตัดเพิ่มหัวเรื่ อง ตามเหตุผล และความเหมาะสม จนสามารถอธิ บายและตอบคําถามได้ ผลที่ได้
เป็ นแผนภูมิที่เรี ยกว่าแผนภูมิหวั เรื่ องสัมพันธ์
3. สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content Network Chart) นําหัวเรื่ องต่างๆจากแผนภูมิ
หัวเรื่ องสัมพันธ์มาเขียนเป็ นโครงข่าย ตามหลักการเทคนิคโครงข่าย โดยคํานึงถึงลําดับการเรี ยน
เนื้อหาก่อนหลัง ความต่อเนื่องของเนื้อหา หรื อเนื้อหานั้น สามารถเรี ยนเนื้อหาขนานกันได้แล้ว
ทําการวิเคราะห์เหตุผลความสัมพันธ์ของเนื้อหาโดยวิธีการวิเคราะห์ข่ายงานจนสมบูรณ์ ผลที่ได้จะ
เป็ นโครงข่ายเนื้อหาที่ตอ้ งการ เรี ยกว่าแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา
ขั้นออกแบบบทเรียน
(Design)
มี 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. การกําหนดกลวิธีการนําเสนอ และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Strategic Presentation
Plan and Behavior Objective)โดยเริ่ มจากแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา มาพิจารณากลุ่มหัวเรื่ องที่สามารถ
จัดไว้ในหน่วยการเรี ยนเดียวกันได้ ภายใต้กรอบเวลาที่กาํ หนด ตีเป็ นกรอบไว้จนครบหัวเรื่ องบน
โครงข่ายเนื้อหา จากนั้นนํากรอบหน่วยการเรี ยนมาจัดลําดับมานําเสนอตามอันดับและความสัมพันธ์
ให้เป็ นแนวทางเดียวกับแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา ซึ่งจะได้ผลเป็ นแผนภูมิบทเรี ยนแสดงให้เห็นถึง
ลําดับการเรี ยนแต่ละหน่วยการเรี ยนทั้งรายวิชา
2. สร้างแผนภูมิการนําเสนอในแต่ละหน่วย (Module Presentation Chart) เป็ นการ
ออกแบบการสอน ที่จะต้องออกแบบลําดับการนําเสนอเนื้อหาบทเรี ยนตามหลักการสอนจริ ง อันเป็ น
ส่ วนสําคัญมากในการประกันคุณภาพการเรี ยนจากบทเรี ยนไอเอ็มเอ็มซี เอไอ
ขั้นพัฒนาบทเรียน
(Development) มี 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. เขียนรายละเอียดเนื้อหาตามรู ปแบบที่กาํ หนด (Script Development)โดยเขียนเป็ น
กรอบ ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยเฉพาะถ้าเป็ นไอเอ็มเอ็มซีเอไอ จะต้องกําหนดข้อความ ภาพ เสี ยง สี
ฯลฯ และการกําหนดปฏิสัมพันธ์ไว้ให้สมบูรณ์
2. จัดทําลําดับเนื้อหา (Storyboard Development) เป็ นการนําเอากรอบเนื้อหาหรื อที่เขียน
เป็ นบทไว้ มาเรี ยบเรี ยงลําดับการนําเสนอที่ได้วางแผนไว้ ขั้นตอนนี้จะยังเป็ นเอกสารสิ่ งพิมพ์อยู่
การลําดับกรอบนี้จึงสําคัญมาก
3. นําเนื้อหาที่ยงั เป็ นสิ่ งพิมพ์น้ ี มาตรวจสอบหาค่าความถูกต้อง (Content Correctness)
โดยเฉพาะการสร้างไอเอ็มเอ็มซี เอไอ จะเป็ นการเขียนตําราใหม่ท้ งั เรื่ อง ควรอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชา
นั้น ๆ เป็ นผูต้ รวจสอบให้ จากนั้นนําเนื้อหาไปทดลองค่าความเที่ยงตรง และค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างเป้ าหมายมาทดสอบด้วย แล้วปรับปรุ งให้สมบูรณ์

52

ww

w.
k

ro
o

ba

nn

ok

.c

om

4. การสร้างแบบทดสอบส่ วนต่าง ๆ จะต้องนําคะแนนมาหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจ
จําแนก ความเที่ยง และความเชื่อมัน่ ทุกแบบทดสอบ และต้องปรับปรุ งให้สมบูรณ์ผลที่ได้ท้ งั เนื้อหา
ที่จดั อยูใ่ นโครงสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ และแบบทดสอบต่าง ๆ รวมกันจะเป็ นตัวบทเรี ยน
ขั้นการสร้ างบทเรียนบนคอมพิวเตอร์
(Implementation) มี 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. เลือกซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เหมาะสมและสามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการที่กาํ หนดไว้เป็ นตัวจัดการเสนอบทเรี ยนบนคอมพิวเตอร์
2. จัดเตรี ยมรู ปภาพ เตรี ยมเสี ยง หรื อเตรี ยมการถ่ายวิดีโอหรื อภาพนิ่ง รวมทั้งคําบรรยาย
ภาพไว้ให้พร้อมที่จะใช้งาน โดยสร้างเป็ นแฟ้ มไว้โดยเฉพาะ
3. จัดการนําโปรแกรมบทเรี ยน หรื อคอร์สแวร์ โดยโปรแกรมด้วยความประณี ตและด้วย
ทักษะที่ดี ทําการตัดต่อภาพ เสี ยง วิดีโอ ให้เรี ยบร้อยสมบูรณ์ ซึ่ งจะได้เป็ นบทเรี ยน 1 วิชา
บนคอมพิวเตอร์ ตามที่ตอ้ งการ
ขั้นประเมินผล
(Evaluation) มี 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมที่เสร็ จแล้ว จัดการให้คณะผูเ้ ชี่ยวชาญทางไอเอ็ม
เอ็มซีเอไอ ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมที่เสร็ จแล้ว ปรับปรุ งให้สมบูรณ์
2 . ทําการทดลองการดําเนินการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ ด้วยกลุ่มตัวอย่างจํานวนไม่เกิน
10 คน ทําการปรับปรุ ง และนําผลมากําหนดกลวิธีการหาประสิ ทธิ ภาพต่อไป
3. ทําการทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency E1/E2) ของโปรแกรม และหา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (Effectiveness) จากกลุ่มตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 30 คน หากได้ผลตามเป้ าหมาย
ที่ตอ้ งการจึงนําไปใช้ได้
4. จัดทําคู่มือการใช้ (User Manual หรื อ Package Instruction) ในคู่มือการใช้ควร
ประกอบไปด้วยหัวเรื่ องดังนี้ บทนํา อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการกําหนดหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อน
เข้าบทเรี ยน เป้ าหมายของบทเรี ยน ข้อมูลเสริ มที่สาํ คัญ ข้อควรระวัง ข้อมูลผูพ้ ฒั นาบทเรี ยนและวันที่
เผยแพร่ บทเรี ยนเมื่อได้มีการพัฒนาตาม 16 ขั้นตอน ที่ได้กล่าวไว้สามารถเกิดความสมบูรณ์ตามที่ได้
มุ่งหวังไว้ ถือว่าได้พฒั นาไอเอ็มเอ็มซีเอไอ ที่มีคุณภาพสําเร็ จและสามารถนําออกเผยแพร่ ใช้งาน
ต่อไปได้ แต่ควรจะมีระบบติดตามผล เพื่อนําผลมาประกอบการปรับปรุ งงานในครั้งต่อ ๆ ไป จาก
ขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถนําเสนอเป็ นแผนภูมิ เพื่อง่ายต่อการศึกษา
และง่ายต่อการทําความเข้าใจได้
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จาก ขั้นตอนในการ พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึกษาได้
ประยุกต์ข้ นั ตอนต่างๆ ให้สอดคล้องกับ ขั้นตอนการสร้างสื่ อ ของอาจารย์ประจักษ์ สุ ดประเสริ ฐ
(2540 หน้า 35) ซึ่ งพัฒนามาจากกระบวนการออกแบบเชิงระบบของ Seels and Glasgow
(Seels B.,&Glasgow Z.,1998) มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์
วิเคราะห์ผเู้ รี ยน

ขั้นที่ 2 ขั้นออกแบบ

nn

วิเคราะห์เนื้ อหา,หลักสู ตร

ออกแบบสื่ อการสอน

ba

ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างและพัฒนา

ออกแบบแบบทดสอบ แบบสอบถาม

ro
o

สร้างสื่ อการสอน

สร้างแบบทดสอบ,แบบสอบถาม

ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ

ปรับปรุ งแก้ไข

ปรับปรุ งแก้ไข

ทดสอบกลุ่มเล็ก

ปรับปรุ งแก้ไข

ww

w.
k

ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ
และปรับปรุ งแก้ไข
ทดสอบ 1 ต่อ 1

ขั้นที่ 5 ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
และประเมินผล
ทดสอบกลุ่มใหญ่

ประเมินสื่ อการสอน
สรุ ปรายงานผล
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ฉะนั้นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จึงเป็ นโปรแกรมบทเรี ยนที่สร้างขึ้นโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อกลางในการเสนอบทเรี ยนซึ่ งยึดหลักการเดียวกันกับแบบเรี ยนโปรแกรม
(Programmed Instruction) โดยขั้นตอนในการสร้างจะยึดวิธีการระบบ (Systems Approach) มาใช้
ดังนี้ เลือกเนื้อหาและกําหนดจุดประสงค์ วิเคราะห์ผเู้ รี ยน กําหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็ นหน่วยย่อย ออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนตามแบบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นําไปใช้และประเมินผลเพื่อปรับปรุ งแก้ไข เป็ นต้น
4.8
การทดสอบประสิ ทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2548, หน้า 170)ได้กล่าวถึงการหาประสิ ทธิ ภาพของ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาความสามารถของบทเรี ยนในการสร้างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้นกั เรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังไว้ ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
จะพิจารณาเป็ นเปอร์ เซ็นต์จากการทําแบบทดสอบแต่ละหน่วยย่อยของแต่ละหน่วยการเรี ยน
และผลสัมฤทธิ์ ของกระบวนการปฏิสัมพันธ์กบั เปอร์ เซ็นต์การทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเมื่อเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ครบทุกหน่วยแล้ว จะแสดงเป็ นตัวเลข 2 ตัว เช่น 80/80, 85/85,90/90 โดย
ตัวแรก คือ เปอร์ เซ็นต์ของผูท้ าํ แบบทดสอบย่อยแต่ละหน่วยถูกต้อง โดยถือเป็ นประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการ และตัวเลขตัวหลัง คือ เปอร์ เซ็นต์ของผูท้ ี่ทาํ แบบทดสอบหลังเรี ยนโดยถือว่าเป็ น
ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ ประสิ ทธิ์ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ คือประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
และประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ โดยมีสูตร ดังนี้ (เผชิญ กิจระการ, 2547 หน้า 44-51)
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เมื่อ

E1
E1
∑X
A
N

∑X

=
คือ
คือ
คือ
คือ

N x100
A
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมจากการทําแบบฝึ กหัด
คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
จํานวนผูเ้ รี ยน

∑F
E2 =

N x100
B
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ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรี ยน
คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรี ยน
จํานวนผูเ้ รี ยน
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หลังจากที่นาํ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ไปทดลองเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ
ในกรณี ที่
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้นไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้งั ไว้ เนื่องจากมีตวั แปรที่ควบคุม
ไม่ได้ เช่นสภาพห้องเรี ยน ความพร้อมของนักเรี ยน บทบาทและความชํานาญในการใช้ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนหรื อครู เป็ นต้น อาจอนุโลมให้มีระดับผิดพลาดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ที่กาํ หนดไว้ประมาณ 2.5% - 5% โดยการยอมรับประสิ ทธิ ภาพของ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้น
อาจกําหนดไว้ 3 ระดับ คือ
1. “สู งกว่าเกณฑ์” เมื่อประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
คือ มีค่าเกิน 2.5% ขึ้นไป
2. “เท่ากัน ” เมื่อประสิ ทธิ ภาพของ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เท่าเกณฑ์หรื อสู งกว่าเกณฑ์
ที่กาํ หนดไว้แต่ไม่เกิน 2.5%
3. “ตํ่ากว่าเกณฑ์” เมื่อประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
คือ มีค่าตํ่ากว่า 2.5% ก็ถือว่ายังมีประสิ ทธิ ภาพที่ยอมรับได้ในการยอมรับประสิ ทธิ ภาพของ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ดังกล่าว ให้ถือความแปรปรวน 2.5%-5% นัน่ คือ ประสิ ทธิ ภาพของชุดการเรี ยนหรื อ
การสอนไม่ควรตํ่ากว่าเกณฑ์ 5% แต่โดยปกติจะกําหนดไว้ 2.5% เท่านั้น ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (อ้างใน
สรัลชนา เฟื่ องฟู, 2552 หน้า 32-33)
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5. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรี ยนสามารถที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนได้หลายรู ปแบบโดยหลาย ๆ
รู ปแบบจะมีจุดมุ่งหมายร่ วมกันคือ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อเกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนซึ่ง
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้ดงั นี้
สมสุ ข ศรี สุก (2542, หน้า 21) ได้สรุ ปความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความสําเร็ จหรื อความสามารถในการกระทําใดๆ ที่จะต้องอาศัย
ทักษะ หรื อมิฉะนั้นก็ตอ้ งอาศัยความรอบรู ้ในวิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะ
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ธาริ ณี
วิทยาอนิวรรตน์ (2542, หน้า 12) ได้สรุ ปความหมายของคําว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้ จากที่ไม่เคย
กระทําได้หรื อกระทําได้นอ้ ยก่อนที่จะมีการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้
จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดังกล่าว สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หมายถึง ผลของการเรี ยนการสอนที่รวมถึงความรู ้ ความสามารถในการเรี ยนเข้าไว้ดว้ ยกัน และ
แสดงออกเป็ นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ท้งั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
การวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดผลสัมฤทธิ์
(Achievement) เป็ นการมองการวัดความสามารถทางการเรี ยนหลังจาก
ได้เรี ยนเนื้อหา (Content) ของวิชาใดวิชาหนึ่งแล้ว ผูเ้ รี ยนมีความสามารถเรี ยนรู ้มากน้อยเพียงใด
นัน่ คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ ยึดเนื้อหาวิชาเป็ นหลัง เช่น คณิ ตศาสตร์ อาจมีเนื้อหา การบวก การลบ การ
คูณ การหาร เศษส่ วน เซ ต ความเป็ นไปได้ บัญญัติไตรยางศ์ ฯลฯ การสอบวัดความรู ้หลังจากเรี ยน
เนื้อหาที่กาํ หนดในภาคเรี ยนหรื อในชั้นหนึ่งๆ นั้นเป็ นการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ , 2541, หน้า 18) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) เป็ น
แบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู ้ ความเข้าใจตามพุทธิ พิสัย (Cognitive domain) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้
แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2542, หน้า 73)
1. แบบทดสอบที่ครู สร้างเอง (Teacher made test) เป็ นแบบทดสอบที่สร้างกัน
โดยทัว่ ไปเมื่อต้องการใช้ก็สร้างขึ้นใช้แล้วก็เลิกกันถ้าจะนําไปใช้อีกก็ตอ้ งดัดแปลง ปรับปรุ งแก้ไข
เพราะเป็ นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นใช้เฉพาะครั้ง อาจยังไม่มีการวิเคราะห์หาคุณภาพ
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) เป็ นแบบทดสอบที่ได้มีการพัฒนา ด้วย
การวิเคราะห์ทางสถิติมาแล้วหลายครั้งหลายหนจนมีคุณภาพสมบูรณ์ ทั้งด้านความตรง ความเที่ยง
ความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก ความเป็ นปรนัย และมีเกณฑ์ปกติ ใช้เปรี ยบเทียบด้วย รวมความแล้ว
ต้องมีมาตรฐานทั้งด้านการดําเนินการสอบและการแปลผลคะแนนที่ได้
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ (2542, หน้า 757) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ
วัดความรู ้ความเข้าใจ เป็ น 6 ขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตอ้ งจัดการ
2. เลือกชนิดและแบบของแบบทดสอบ
3. เขียน (ร่ าง) ข้อคําถาม
4. จัดเรี ยงและทํารู ปเล่ม
5. ตรวจปรับปรุ งและแก้ไข
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6. ตรวจสอบคุณภาพ
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ในส่ วนพฤติกรรมความรู ้ที่ตอ้ งการวัดนั้น ต้องจําแนกแยกย่อยตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
ถ้าเป็ นการวัดความรู ้พุทธิ พิสัย ตามทฤษฎีของบลูม ก็จะจําแนกพฤติกรรมออกเป็ น 6 ระดับ คือ
1. ความรู ้ ได้แก่ พฤติกรรมความรู ้ที่แสดงถึงการจําได้หรื อระลึกได้
2. ความเข้าใจ ได้แก่ พฤติกรรมความรู ้ที่แสดงว่า สามารถอธิ บายได้ ขยายด้วยคําพูด
ของตนเองได้
3. การนําไปใช้ ได้แก่ พฤติกรรมความรู ้ที่แสดงว่า สามารถนําความรู ้ที่มีอยูไ่ ปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ๆ และที่แตกต่างจากสถานการณ์เดิมได้
4. การวิเคราะห์ ได้แก่ พฤติกรรมความรู ้ที่สามารถแยกสิ่ งต่างๆ แกเป็ นส่ วนย่อย ๆ
ได้อย่างมีความหมาย และเห็นความสัมพันธ์ของส่ วนย่อยๆ เหล่านั้นด้วย
5. การสังเคราะห์ ได้แก่ พฤติกรรมความรู ้ที่แสดงถึงความสามารถในการรวบรวม
ความรู ้ และข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้แนวทางใหม่ ที่จะนําไปสู่ การแก้ปัญหาได้
6. การประเมินค่า ได้แก่ พฤติกรรมความรู ้ที่แสดงถึงความสามารถในการตัดสิ นคุณค่า
ของสิ่ งของหรื อทางเลือกได้อย่างถูกต้อง
สรุ ปได้วา่ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนควรคํานึงถึงจุดมุ่งหมาย
ทางการเรี ยนครอบคลุมพฤติกรรมในการเรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมาย มีการวิเคราะห์ขอ้ สอบเพื่อหาค่า
ความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนกเพื่อปรับปรุ งแก้ไขตามผลการวิเคราะห์แล้วจึงจัดทําแบบทดสอบเพื่อ
นําไปใช้จริ ง
6. ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ เป็ น ปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความสําเร็ จของงาน อันเป็ นผลจาก
การที่ได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจ หรื อความต้องการที่พึงประสงค์ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ ในหัวข้อต่อไปนี้
6.1 ความหมายของความพึงพอใจ มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
พอสรุ ปได้ดงั นี้
สุ ภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่
ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกส่ วนตัวที่รู้สึกเป็ นสุ ขหรื อยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ในสิ่ งที่ขาดหายไป หรื อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดพฤติกรรมที่จ ะ
แสดง ออกของบุคคล ซึ่ งมีผล ต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมใด ๆ นั้น
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (254 2, หน้า 775) ได้ให้ความหมายของความ
พึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
มณี โพธิ เสน ( 2543, หน้า 12) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้วา่ ความรู ้สึกยินดี
เจตคติที่ดีของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตน ทําให้เกิดความรู ้สึกดีๆต่อสิ่ งนั้น
อุทยั พรรณ สุ ดใจ ( 2545, หน้า 7) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยอาจจะเป็ นไปในเชิงประเมินค่า
ว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดนั้นเป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
ภูษิต ผาสุ ก ( 2549 หน้า 48) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้วา่ หมายถึง ท่าที
ความรู ้สึก หรื อทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบตั ิ ร่ วมปฏิบตั ิหรื อได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิ โดยผลตอบแทนที่ได้รับ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นปั จจัยทําให้เกิดความ
พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ
จากความหมายความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ที่วดั ออกมาเป็ นระดับตามความคาดหวังของ
ตนเอง
6.2 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ นักวิชาการได้พฒั นาทฤษฎีที่อธิ บาย
องค์ประกอบของความพึงพอใจ และอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจกับปั จจัยอื่น ๆ ไว้
หลายทฤษฎี ดังนี้
โคร์ แมน (Korman, A.K.,1977 อ้างใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ ทอง , 2542,
หน้า 161-162) ได้จาํ แนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. ทฤษฎีการสนองความต้องการ กลุ่มนี้ถือว่าความพึงพอใจในงานเกิดจากความ
ต้องการส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ส่ วนบุคคล
2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
คุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่ งสมาชิกให้กลุ่มเป็ นแนวทางในการประเมินผล
การทํางาน
มาสโลว์ (Maslow’Hierarchy of Needs.1970 : unpaged อ้างใน จรวยพร สุ ดสวาท
และคณะ, 254 5, หน้า 24) กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการนั้น
เป็ นลําดับขั้น เขาได้ต้ งั สมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นมูลเหตุแห่งความพึงพอใจ
ไว้ดงั นี้
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1. มนุษย์มีความต้องการอยูเ่ สมอ และไม่มีที่สิ้นสุ ด ขณะที่ความต้องการสิ่ งใดได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกไม่มีวนั จบ
2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจสําหรับพฤติกรรมอื่น
ต่อไป ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองแล้วเท่านั้น จะเป็ นสิ่ งจูงใจสําหรับพฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุษย์จะเรี ยงเป็ นลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ กล่าวคือ เมื่อ
ความต้องการในระดับตํ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสู งก็จะเรี ยกร้องให้ มีการ
ตอบสนอง ซึ่ งลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์มี 5 ขั้น ตามลําดับจากตํ่าไปสู งดังนี้
3.1 ความต้องการทางด้านร่ างกาย ( Physiological Needs) เป็ นความต้องการ
เบื้องต้นเพื่อความอยูร่ อดของชีวติ เช่น ความต้องการในเรื่ องของอาหาร นํ้า อากาศ เครื่ องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค ที่อยูอ่ าศัย และความต้องการทางเพศ ต้องการทางด้านร่ างกาย จะมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทั้งหมดของคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง
3.2 ความต้องการทางด้านความปลอดภัย ( Security of Safety Needs) ถ้าความ
ต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์จะต้องการในขั้นสู งต่อไป คือ
เป็ นความรู ้สึกที่ตอ้ งการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ งรวมถึง
ความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ
3.3 ความต้องการทางด้านสังคม ( Social of Belonging Needs) หลังจากที่
มนุษย์ได้รับการตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้ว ก็จะมีความต้องการสู งขึ้นอีก คือ ความต้องการ
ทางสังคม เป็ นความต้องการที่จะเข้าร่ วมและได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็ นมิตร และความรัก
จากเพื่อน
3.4 ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับนับถือ ( Esteem Needs) เป็ นความ
ต้องการให้คนอื่นยกย่อง ให้เกียรติ และเห็นความสําคัญของตนเอง อยากเด่นในสังคม รวมถึง
ความสําเร็ จ ความรู ้ความสามารถ ความเป็ นอิสระและเสรี ภาพ
3.5 ความต้องการความสําเร็ จในชีวติ ( Self Actualization) เป็ นความต้องการ
ระดับสู งสุ ดของมนุษย์ ส่ วนมากจะเป็ นการอยากจะได้ตามความคิดของตนหรื อต้องการจะเป็ น
มากกว่าที่ตนเองเป็ นอยูข่ ณะนั้น
จากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆที่เป็ นมูลเหตุแห่งความพึงพอใจ พอจะสรุ ปได้วา่
ความต้องการในแต่ละขั้นจะมีความสําคัญแก่บุคคลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจที่ได้รับ
จากการตอบสนองความต้องการในลําดับนั้นๆ
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6 .3 การวัดความพึงพอใจ เนื่องจากความพึงพอใจ เป็ นคุณลักษณะทางจิตของบุคคล
ที่ไม่อาจวัดได้โดยตรง วิธีการวัดความพึงพอใจที่ใช้กนั อย่างกว้างขวางในปั จจุบนั มี
3 วิธี
(สาโรช ไสยสมบัติ , 2534 หน้า 39 อ้างใน ยมนา ไชยตาจักร , 2552 หน้า 35 )
1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายวิธีหนึ่งโดยการขอร้อง
หรื อขอความร่ วมมือจากกลุ่มบุคคล ที่ตอ้ งการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์ มที่กาํ หนด
คําตอบ ไว้ให้เลือกตอบ หรื อเป็ นคําตอบอิสระโดยคําถามที่ถามอาจจะหมายถึง ความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ ที่หน่วยงานกําลังให้บริ การอยู่
2. การสังเกต เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ ของผูม้ าใช้
บริ การโดยวิธีการ เช่น การสังเกตกิริยา ท่าทาง การพูด สี หน้า และความถี่ของการมารับบริ การ
เป็ นต้น
3. การสัมภาษณ์ เป็ นอีกวิธีหนึ่งในการที่ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ ของผูม้ าใช้
บริ การ ซึ่ งเป็ นวิธีที่ตอ้ งอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูส้ ัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผถู ้ ูก
สัมภาษณ์ตอบคําถามให้ตรงกับข้อเท็จจริ ง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นบั ว่าเป็ น
วิธีการที่ประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพอีกวิธีหนึ่ง
การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทําได้หลายวิธี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความสะดวก
ความเหมาะสม และจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายของการวัดด้วย
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7. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรี ยนรู ้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
เรื่ อง พระรัตนตรัย โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีดงั ต่อไปนี้
พระมหาคุณาวุฒิ สี บาล
( 2546) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชา พระพุทธศาสนา เรื่ อง ภาษาบาลีและคําศัพท์ทางพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 3 ผลปรากฏว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง ภาษา
บาลีและคําศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 83.25/82.25 ซึ่ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ 80/80และมีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเท่ากับ .63 และนักเรี ยน
มีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาอยูใ่ นระดับมาก และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการเรี ยนแล้วดีข้ ึน
จาริ ตา ประทีปะเสน (2546) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องการสร้างบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาสังคมศึกษา เรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
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หอพระ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2545 จํานวน 36 คน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรี ยน คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า โดยผลการศึกษาพบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้น
มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/80 และพบว่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่เห็นด้วยว่ารู ปแบบ
การใช้งานและเนื้อหาตลอดจนแบบทดสอบเรื่ องนี้ มีความเหมาะสมและผูเ้ รี ยน สามารถเรี ยนได้ดี
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สร้างขึ้นนักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 88.5 มีความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 48.2
จันทร์ ฉาย คุมพล (2547) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง วันสําคัญ
และประเพณี ปฏิบตั ิ สําหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 และหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 85/85 พบว่า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่ อมีคุณภาพในระดับดีมาก
และมีประสิ ทธิ ภาพเป็ น 88.08/86.08
นันทิยา ชุนถนอม (2547) ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาพ ระพุทธศาสนา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ อง ศาสนพิธี ที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับการเรี ยนปกติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
ศาสนพิธี ตามเกณฑ์มาตรฐานและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกับการเรี ยนปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
6
โรงเรี ยนวัดอ้อมน้อย (มิตรครู ราษฎร์รังสรรค์) เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วบทเรี
ย ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบทดสอบย่อย และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า แบบเรี ยน คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ อง ศาสนพิธี สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 86.22/90.27
และนักเรี ยนที่เรี ยนด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สู งกว่านักเรี ยน
ที่เรี ยนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชูชีพ สี นอเนตร (2550) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เรื่ อง ประวัติ
และความสําคัญของพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เรื่ อง ประวัติและความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสม ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนซึ่ งสามารถ
นําไปใช้สอนในวิชาพระพุทธศาสนาได้
บุญเกิด แข็งกล้า ( 2550) ศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
วิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง การฝึ กสมาธิ เบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
บ้านห้วยกุ่ม มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อประเมินคุณภาพ
ของบทเรี ยน โดยใช้เครื่ องมือในการหาประสิ ทธิ ภาพ
คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
และแบบสอบถามคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง การฝึ ก
สมาธิ เบื้องต้นมีประสิ ทธิ ภาพ 84.11/86.89 เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้ และคุณภาพ
ของบทเรี ยนประเมินโดยผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48)
จากการศึกษาผลการวิจยั เกี่ยวกับการใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่กล่าวมาข้างต้น
พอสรุ ปได้วา่ การใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นสื่ อที่มีประสิ ทธิภาพช่วยให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง ทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน และยังช่วยให้ ผูเ้ รี ยน มีความสนใจ ตั้งใจ
และกระตือรื อร้นในการ เรี ยนมากขึ้นด้วย มีวธิ ี การหลายอย่าง ในการพัฒนามโนมติให้ กับ ผูเ้ รี ยน
เป็ นการยกระดับคุณธรรม เหตุผลทางจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น การวิเคราะห์ การแก้ไข ปัญหา
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ทําให้การสอน พระพุทธศาสนา ไม่น่า เบื่อดังเช่นการสอนโดยวิธีการบรรยาย การเทศน์
หรื อสวดมนต์เป็ นภาษาบาลีแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งยังสามารถนําไปใช้ปฏิบตั ิจริ งในการดําเนิน
ชีวติ ประจําวันได้ อย่างมีความสุ ขทําให้ผศู ้ ึกษาได้มีความสนใจที่ผลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง พระรัตนตรัย เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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การศึกษา ผลการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหา
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูศ้ ึกษาได้
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากร
2. รู ปแบบการศึกษา
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
4. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ww

1. ประชากร
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัแม่
ด แก้ดน้อย
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 3 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยนทั้งสิ้ น 75 คน
2. รูปแบบการศึกษา
ศึกษากลุ่มเดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง

x T x
1

2

x1

หมายถึง ทดสอบก่อนการทดลอง

T

หมายถึง ดําเนินการทดลอง

x 2 หมาย

ถึง ทดสอบหลังการทดลอง

.c

( กาญจนา วัฒนายุ, 2545, หน้า 38 )
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3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง
พระรัตนตรัย ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 ประกอบด้วย มาตรฐาน ตัวชี้วดั สาระสําคัญ จุดประสงค์
สมรรถนะของผูเ้ รี ยน สาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่ อและแหล่งเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
แบบทดสอบ แผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 15 แผน เวลา 15 ชัว่ โมง โดยนําไปใช้กบั นักเรี ยน
3 ห้องเรี ยน
3.2 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ซึ่ งใช้สาํ หรับทดสอบนักเรี ยนก่อนและหลังใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จํานวน 60 ข้อ เป็ นแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก
3.4 แบบประเมิน ความพึงพอใจของนักเรี ยน ที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่ อง พระรัตนตรัย จํานวน 10 ข้อ
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ ของลิเคริ ท (Likert Scale) (อานุภาพ
แพทยาไทย , 2543 หน้า 41)
4. การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
4.1 แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง พระรัตนตรัย ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6

65

ww

w.
k

ro
o

ba

nn

ok

.c

om

ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพดังนี้
1. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั กําหนด กิจกรรมการเรี ยนรู้
พร้อมกําหนด หัวเรื่ อง จัด หน่วยการเรี ยนรู้ยอ่ ย เวลาเรี ยน จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
จํานวน 15 แผน เวลา 15 ชัง่ โมง
2. เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง พระรัตนตรัย จํานวน 15 แผน
3. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งแก้ไขตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ
เช่น เนื้อหาที่นาํ มาใช้ควรมีคาํ ที่นกั เรี ยนเข้าใจง่าย กิจกรรมควร จัดให้ผเู้ รี ยนได้แสดงออกในการ
เข้ากลุ่มและศึกษาค้นคว้า การเลือกวิธีการศึกษา ตรวจสอบเรื่ องของ การใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
อย่าให้ มากเกินไป อาจจะทําให้นกั เรี ยนเบื่อ ผูศ้ ึกษาได้นาํ ข้อเสนอแนะ นํามาปรับปรุ ง แก้ไขตามที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะเพื่อให้ครอบคลุมในการจัดกิจกรรมจนได้แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สมบูรณ์
4. นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลอง ควบคู่กบั บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ อง พระรัตนตรัย ทุกขั้นตอน ใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
วัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2553 จํานวน 3 ห้องเรี ยน นักเรี ยน
จํานวน 100 คน ได้ปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่พบจากการสอน เช่นคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ชา้ แก้ไข
โดยการจัดเตรี ยมตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ที่หอ้ งปฏิบตั ิการสื่ อคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ทุกเครื่ อง
กิจกรรมที่ใช้เวลามมากไปก็ตดั ให้นอ้ ยลงและเหมาะสมกับเนื้อหา
5. ได้แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สมบูรณ์ จํานวน 15 แผน นําไปใช้กบั ประชากรต่อไป
4.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง พระรัตนตรัย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการศึกษาตาม ขั้นตอนของ
ประจักษ์ สุ ดประเสริ ฐ (2540: หน้า 35) ซึ่ งพัฒนามาจากกระบวนการออกแบบเชิงระบบของ
Seels and Glasgow (Seels B.,&Glasgow Z.,1998) มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
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ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์

om

วิเคราะห์ผเู้ รี ยน

.c

วิเคราะห์เนื้อหา,หลักสู ตร

ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างและพัฒนา

ออกแบบแบบทดสอบ แบบสอบถาม

nn

ออกแบบสื่ อการสอน

ok

ขั้นที่ 2 ขั้นออกแบบ

สร้างแบบทดสอบ,แบบสอบถาม

ba

สร้างสื่ อการสอน

ro
o

ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ
และปรับปรุ งแก้ไข
ทดสอบ 1 ต่อ 1

w.
k

ปรับปรุ งแก้ไข

ทดสอบกลุ่มเล็ก

ปรับปรุ งแก้ไข

ขั้นที่ 5 ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
และประเมินผล
ทดสอบภาคสนาม

ww

ปรับปรุ งแก้ไข

ประเมินสื่ อการสอน
สรุ ปรายงานผล

แผนภูมิ 4 แสดงขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
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ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis)
1. วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน เพื่อให้ได้มาซึ่ งประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
วัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 1 การศึกษา 2554 จํานวน 3 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยนทั้งสิ้ น 75 คน
2. วิเคราะห์เนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นเนื้อหา
สาระที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม จริ ยธรรม ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยได้ ศึกษาค้นคว้า และเลือกเนื้อหาวิชาจากหนังสื อเรี ยน พระพุทธศาสนา
ตามหลักสู ตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.25 51 ในส่ วนที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน คือ เรื่ อง พระรัตนตรัย และได้ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6
ในการวิเคราะห์เลือกเนื้อหาที่จะใช้สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รวมทั้งศึกษารู ปแบบเทคนิค
วิธีการในการนําเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จากผูเ้ ชี่ยวชาญ เอกสาร ตําราและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้นาํ ความรู ้ที่ได้รับมาเป็ นแนวทางในการนําเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
และจัดลําดับขั้นตอนการสอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 หน่วย คือ
หน่วยที่
1 พระพุทธ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่
1: พุทธประวัติ
ตอนที่
2: วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยที่
2 พระธรรม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่
1: โอวาท 3
ตอนที่
2: พุทธศาสนสุ ภาษิต
หน่วยที่
3 พระสงฆ์ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่
1: มารยาทชาวพุทธ
ตอนที่
2: ศาสนพิธี
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ขั้นที่ 2 ขั้นออกแบบ (Design)
1. การกําหนดเนื้อหาและจุดประสงค์
ผูศ้ ึกษาได้เลือกเนื้อหาวิชาจากหนังสื อเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.25 51ในส่ วน
ที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี้

ba

4. การเผยแพร่

ro
o

3. การเป็ นตัวอย่างที่ดี

nn

ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีสามารถปฏิบตั ิตน
ในวันสําคัญต่าง ๆได้เหมาะสมและเป็ นตัวอย่างให้กบั ผูอ้ ื่น

ww

w.
k

2. การปฏิบตั ิตนในวันสําคัญที่เหมาะสม

1. ความหมาย ความสําคัญของพระรัตนตรัย

แผนภูมิ 5 แสดงลําดับขั้นตอนของเนื้อหา (Task Analysis)
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กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ผศู ้ ึกษาได้กาํ หนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เชิงพฤติกรรม
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมาย ดังนี้

.c

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย

nn

ok

1. เมื่อกําหนดเรื่ องพระรัตนตรัยให้นกั เรี ยนสามารถบอก
ความหมาย ความสําคัญ พระพุทธ พรธรรม พระสงฆ์
และปฏิบตั ิตนในวันสําคัญได้ (ความรู ้)

ba

2. เมื่อให้นกั เรี ยนใช้สื่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่ อง พระรัตนตรัย นักเรี ยนสามารถใช้ได้
(ทักษะ/กระบวนการ)
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3. เมื่อกําหนดงานให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมและ
เข้าร่ วมกิจกรรมนักเรี ยนมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย (เจตคติ)

ww

แผนภูมิ 6 แสดงโครงสร้างของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เชิงพฤติกรรม
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2. การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผูศ้ ึกษาได้ออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ดังแผนภูมิต่อไปนี้

ออกแบบ

เข้าสู่บทเรี ยน

เกม

ba

ออกจากโปรแกรม

nn

เลือกเมนูสื่อ

ok

คําแนะนําในการใช้โปรแกรมสื่ อ

.c

ออกแบบและสร้างโปรแกรมสื่ อ

ทบทวน

ro
o

เลือกเมนูเนื้อหา

หน่วย
พระธรรม

ww

w.
k

หน่วย
พระพุทธ

หน่วย
พระสงฆ์

เกณฑ์ 80 %

ไม่ผา่ น
ผ่าน

แผนภูมิ 7 แสดงโครงสร้างของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
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จากแผนภูมิ 7 สามารถอธิ บายได้ ดังนี้
1. จัดทําโปรแกรมสื่ อการเรี ยน รู้ เรื่ อง พระรัตนตรัย จากการศึกษาเอกสารวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง
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2. บทนําประกอบด้วย ชื่อบทเรี ยน คําแนะนําในการใช้โปรแกรม ซึ่ งเป็ นการแนะนํา
ปุ่ มคําสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในบทเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
3. บทเรี ยนประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรี ยน เนื้อหาของบทเรี ยน
และแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยจะเป็ นเมนูให้เลือกเรี ยน (ศึกษาจาก CAI ของจริ ง)
4. เนื้อหาของบทเรี ยน จะมีเมนูให้เลือกเรี ยนในแต่ละ
หน่วย ซึ่ งประกอบด้วย
เนื้อหา หน่วยพระพุทธ หน่วยพระธรรม หน่วยพระสงฆ์ โดยในแต่ละ หน่วยจะมีแบบฝึ ก ทักษะ
เกมท้ายทุกตอน
5. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยละ 20 ข้อ ให้ผเู้ รี ยนทําหลังจากเรี ยนเนื้อหาจบ
ทุก หน่วยแล้วโดยต้องทําให้ผา่ นเกณฑ์ 80% ขึ้นไป ถ้าไม่ผา่ นเกณฑ์ ก็ให้กลับไปทบทวนความรู ้
จากบทเรี ยนใหม่ แล้วมาทําแบบฝึ กทักษะใหม่ทาํ เช่นนี้จนผ่านเกณฑ์
3. การออกแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาเนื้อหากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เรื่ อง
พระรัตนตรัย และ นํามาสร้างเป็ นแบบทดสอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผูเ้ รี ยนแบบทดสอบ
ที่ใช้ คือ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน เป็ นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบจํานวน
60 ข้อ
เพื่อวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนว่ามีความรู ้ในบทเรี ยน ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ (ภาคผนวก ค หน้า 145)
แบบทดสอบหลังเรี ยน เป็ นชนิดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยนแต่สลับข้อและ
คําตอบ จํานวน 60 ข้อ เพื่อวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนมากน้อยเพียงใด
(ภาคผนวก ค หน้า 145) หมายเหตุ แบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเปิ ดปิ ดทุกครั้งจะสลับข้อ
ขั้นที่ 3 ขั้นสร้ างและพัฒนา (Development)
1.สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และ วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น ตัวชี้วดั หลักการและขอบข่ายของสาระการเรี ยนรู ้
รวมทั้งคู่มือครู
หนังสื อเรี ยนสาระพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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1.2 ศึกษาวิธีการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1.3 กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างสร้าง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คือ
สร้างเพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
1.4 กําหนดชั้นเรี ยน ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปี ที6่ และกําหนดเนื้อหาที่จะใช้เรี ยน
สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยเลือก เรื่ อง พระรัตนตรัย จํานวน3 หน่วย จากนั้นวิเคราะห์
หลักสู ตร ออกแบบการเรี ยนรู ้โดยกําหนดหัวข้อเรื่ อง เวลาที่สอน ตัวชี้วดั กระบวนการเรี ยนการสอน
สื่ อการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล
1.5 จัดทําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผูศ้ ึกษายึดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ช่วงชั้น
ตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู้ และจํานวนชัว่ โมง
โดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ประกอบไปด้วย แบบทดสอบก่อนเรี ยน เนื้อหา แบบฝึ กทักษะ เกม แบบทดสอบหลังเรี ยน
1.6 นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านการสร้าง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และมีประสบการณ์ในด้านการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจสอบความถูกต้อง ได้หาค่า IOC เท่ากับ 0.89 และความ
ครอบคลุมในสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไข
2. เมื่อเสร็ จแล้วนําไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดทําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และนําไปใช้กบั กลุ่ม
ประชากรต่อไป
ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบหาประสิ ทธิภาพและปรับปรุงแก้ไข (Implementation)
1. ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing)
ผูศ้ ึกษาได้นาํ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง พระรัตนตรัย ที่สร้างขึ้นไป
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2553 จํานวน 3 คน โดยเลือกเด็กเก่ ง 1 คน เด็กปานกลาง 1 คน และเด็กอ่อน 1 คน เพื่อหา
ข้อบกพร่ องของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
พระรัตนตรัย ผลคะแนนที่ได้
จากกระบวนการทํางาน E1 มีค่าเท่ากับ 83.33 และผลคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบ
ท้ายบทเรี ยน E2 มีค่าเท่ากับ 90.00 มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ งั ไว้แล้วนํา
ข้อบกพร่ องมาปรับปรุ ง แก้ไข ในการทดลองครั้งนี้ พบข้อบกพร่ อง เกี่ยวกับ ปุ่ มคําสั่งต่าง ๆ ที่ยงั ไม่
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ชัดเจน ภาพประกอบมีขนาดเล็ก ขั้นตอนการใช้บทเรี ยนนักเรี ยนยังไม่เข้าใจต้องคอยแนะนํา
ได้นาํ ข้อบกพร่ องไปปรับปรุ งแก้ไข (ภาคผนวก ข หน้า 120)
2. ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing)
ผูศ้ ึกษาได้นาํ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง พระรัตนตรัย ที่ได้ทาํ การแก้ไข
ข้อบกพร่ องจากการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ไปทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มเล็ก ซึ่ ง เป็ นนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 255 3 โดยเลือก
นักเรี ยนที่ไม่ใช่ชุดทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จํานวน 10 คน ประกอบด้วย เด็กเก่ง 3 คน เด็ก
ปานกลาง 4 คน และเด็กอ่อน 3 คน เพื่อทดสอบกระบวนการในการทดลองใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ อง พระรัตนตรัย ผลคะแนนที่ได้จากกระบวนการทํางาน E1 มีค่าเท่ากับ 83.50 และผล
คะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน E2 มีค่าเท่ากับ 85.50 มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้อง
กับเกณฑ์ 80/80 ที่ต้งั ไว้แล้วนําข้อบกพร่ องมาปรับปรุ ง แก้ไขเกี่ยวกับ แบบทดสอบท้ายแต่ละเรื่ อง
ของพระรัตนตรัย ควรนําข้อทดสอบก่อนและหลังมาสลับข้อ เพื่อไม่ให้นกั เรี ยนจําคําตอบ นักเรี ยน
ศึกษาแล้วกระตือรื อร้นในการเรี ยน มีความสนในบทเรี ยนจากการสังเกตและสอบถาม นักเรี ยน
ทุกคนตอบว่า เรี ยนแล้วสนุก สามารถทบทวน และย้อนกลับได้ เนื้อหามีความพอดี ได้ใจความ ชอบ
ตรงการค้นคว้าทบทวน และข้อทดสอบมีเสี ยงประกอบการให้คะแนน ปุ่ มต่าง ๆ ใช้ง่ายมีความ
ชัดเจนมากขึ้น (ภาคผนวก ข หน้า 120)
ขั้นที่ 5 ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูลและประเมินผล (Evaluation)
1. ทดสอบภาคสนาม (Field Testing)
ผูศ้ ึกษาได้นาํ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง พระรัตนตรัย ที่ปรับปรุ งแก้ไข
เรี ยบร้อยแล้วไปทดสองภาคสนามกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6//2 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 35 คน เพื่อนําผลไปวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง พระรัตนตรัย ผลคะแนนที่ได้จากกระบวนการทํางาน E1 มีค่าเท่ากับ
82.42 และผลคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน E2 มีค่าเท่ากับ83.42 มีประสิ ทธิภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์ 80/80 ที่ต้งั ไว้ (ภาคผนวก ข หน้า 122 ) และนําไปใช้กบั ประชากรต่อไป
4.3 สร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ผูศ้ ึกษาได้สร้างแบบทดสอบตามหลักการสร้างแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์
ของบุญเชิด ภิญโญอนัตพงษ์ (อ้างใน วิวฒั น์ ประสานสุ ข, 2541 หน้า 29) แบบทดสอบที่สร้างขึ้น
เป็ นแบบทดสอบที่เน้นเนื้อหา และจุดประสงค์ โดยใช้วดั ความรู้และทักษะของนักเรี ยนเกี่ยวกับ
พระรัตนตรัย ก่อนการเรี ยน และหลังการเรี ยนด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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เรื่ อง พระรัตนตรัย เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบ
ชุดเดียวกัน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ จํานวน 1 ชุด มี 60 ข้อ สร้างตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ศึกษาเนื้อหากลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรมจริ ยธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย จากหลักสู ตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551
2) วิเคราะห์จุดประสงค์ในหลักสู ตร แกนกลาง กลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา
ศาสนา และ วัฒนธรรม
3) กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสู ตร
แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
4) สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่ งเป็ น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ 90 ข้อ
5) นํา แบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ก หน้า 108) ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหา ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และจุดประสงค์ ความถูกต้อง
ตามหลักการสร้างของข้อสอบที่ดีโดยใช้เทคนิค ของ Hamphill และ Westie (อ้างใน โกวิท
ปวาลพฤกษ์และสมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์, 2533, หน้า 266) โดยกําหนดเกณฑ์ ดังนี้
+1 แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขอ้ นั้น
0 ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขอ้ นั้น
-1 แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วดั ตรงตามวัตถุประสงค์ขอ้ นั้น
นําเอาคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดมาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ถ้าผลรวมของคะแนนเกินร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม ก็ถือว่าข้อสอบข้อนั้นสามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์ สามารถนําไปใช้ได้ (ภาคผนวก ก หน้า 108)
6) นําแบบทดสอบที่ผา่ นผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงโดย
ใช้ ค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป นํามาพิมพ์เป็ นแบบทดสอบต่อไป
นําแบบทดสอบที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (
Try-out)
กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 255 3
จํานวน 100 คน เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์แบบทดสอบที่สร้างขึ้น
7) นําแบบทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ( P) และค่าอํานาจจําแนก ( R)
โดยใช้โปรแกรม EVANA 401 เพื่อวิเคราะห์รายฉบับ โดยใช้ตาราง CHUNG TEH FAN กลุ่มสู ง
กลุ่มตํ่า 25% คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ( P) อยูร่ ะหว่าง 0.2- 0.8 และข้อสอบที่มี
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อํานาจจําแนก ( R) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป คัดเลือกได้ขอ้ สอบที่ยากง่ายปาน
กลาง ค่อนข้างยาก
อํานาจจําแนกดี มี 71 ข้อจากข้อสอบทั้งหมด 90 ข้อ ผูศ้ ึกษาคัดเลือกเหลือเพียง 60 ข้อซึ่งเป็ นข้อสอบ
ที่สามารถนําไปใช้ได้จริ ง
8) นําแบบทดสอบที่ผา่ นการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก
แล้วนําไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้โปรแกรม EVANA 401โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์
และริ ชาร์ ดสัน ได้ ค่าความเชื่อมัน่ .8899 (ภาคผนวก
หน้า ......)
9) ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง พระรัตนตรัย ฉบับสมบูรณ์
จํานวน 60 ข้อ ที่จะนําไปใช้กบั กลุ่มประชากรต่อไป
4.4
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ
2. สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
3. นําแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไข
4. นําแบบวัดความพึงพอใจไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/ 2
ปี การศึกษา 25 53 จํานวน 3 5 คน โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์แบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้น
5. คํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความพึงพอใจโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์
แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ .9124
6. ได้แบบวัดความพึงพอใจสําหรับนักเรี ยนฉบับสมบูรณ์

ww

5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการทดลองครั้งนี้ได้ทาํ การทดลองในเวลาเรี ยนปกติ
1 ชัว่ โมงและ ใช้เวลาชัว่ โมง
สุ ดท้ายของวัน จันทร์ พุธ และวัน ศุกร์ ซึ่ งเป็ นชัว่ โมงซ่อมเสริ มทําการทดลองรวมทั้งสิ้ น 8 สัปดาห์
เวลา 15 ชัว่ โมง ใช้สอนนักเรี ยน 3 ห้องเรี ยนผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการดังนี้
1. นําแบบทดสอบก่อนเรี ยนไปทดสอบกับกลุ่ม
ประชากร ซึ่งเป็ นนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2554 จํานวน 75 คน
2. นักเรี ยนและครู ดาํ เนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทั้งหมด 15 แผน 15 ชัว่ โมง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นผลจากการจัดกิจกรรมตามแผน 15 แผน 15 ชัว่ โมง
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4. ผูศ้ ึกษาได้อธิบายขั้นตอนการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้นกั เรี ยน
เข้าใจขั้นตอนและสามารถฝึ กการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ดว้ ยตนเอง
5. นําแบบสอบถามความพึงพอใจของ นักเรี ยน ที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไปให้นกั เรี ยนตอบ
6. นําแบบทดสอบหลังเรี ยนไปทดสอบกับกลุ่มกลุ่ม
ประชากร ซึ่งเป็ นนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2554 จํานวน 75 คน
7. นําข้อมูลที่รวบรวมได้ท้ งั หมดไปทําการวิเคราะห์หาค่าสถิติ
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลการหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยการหา
E1/E2 = 80/80 นําเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยาย
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหาของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และแบบทดสอบ โดยการหาค่า Index of Item Objective Concurrence (IOC)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( µ)
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และร้อยละ นําเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยาย
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย โดยการหาค่าเฉลี่ย (µ)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) นําเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยายเกณฑ์
การให้ระดับคะแนน
คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนน 3
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับพอใช้
คะแนน 1
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปรับปรุ ง
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มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับพอใช้
มีความพึงพอใจในระดับปรับปรุ ง
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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ผูศ้ ึกษาได้ดดั แปลงเกณฑ์การประเมินของ บุญส่ ง นิลแก้ว
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สําหรับเกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย
(2539, หน้า 146) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
ค่าเฉลี่ย 2.51
– 3.50
ค่าเฉลี่ย 1.51
– 2.50
ค่าเฉลี่ย 1.00
– 1.50
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7. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปโดยมีสถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
1. การหาประสิ ทธิ ภาพของ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง พระรัตนตรัย
โดยใช้ E1/E2 = 80/80 (เผชิญ กิจระการ, 2547 หน้า 44-51)

∑X

=

E1
∑X
A
N

คือ
คือ
คือ
คือ
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เมื่อ

∑F
E2 =

เมื่อ

N x100
A
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมจากการทําแบบฝึ กทักษะ
คะแนนเต็มของแบบฝึ กทักษะระหว่างเรี ยน
จํานวนผูเ้ รี ยน

E2
∑F
B
N

คือ
คือ
คือ
คือ

N x100
B
ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรี ยน
คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรี ยน
จํานวนผูเ้ รี ยน
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IOC

IOC
ΣR
N

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ΣR

=

.c

N

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์
ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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เมื่อ

สู ตร
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2. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ อง พระรัตนตรัย
โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องของความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ (IOC) (พิสณุ ฟองศรี , 2553, หน้า 139)
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3. หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้สูตร
KR-20 ของ คูเดอร์ และ ริ ชาร์ ดสัน ดังนี้ (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2552, หน้า 36)

rxx คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ แห่งความเที่ยง
n
คือ จํานวนข้อสอบในแบบทดสอบ
p
คือ สัดส่ วนของคนที่ตอบข้อสอบได้ถูก
q
คือ สัดส่ วนของคนที่ตอบข้อสอบได้ผดิ
∑ pq คือ ผลรวมความแปรปรวนของแต่ละข้อ
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n
(1- ∑ pq
)
s x2
n −1
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4. หาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
โดยใช้เทคนิคกลุ่มสู ง กลุ่มตํ่า (เทคนิค 25%) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, และอัจฉรา ชํานิประศาสน์.
2545, : หน้า 150)
Ρ=

R
Ν

P แทน ระดับความยาก
R แทน จํานวนผูต้ อบถูกทั้งหมด
N แทน จํานวนคนในกลุ่มสู งและกลุ่มตํ่า
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H-L
NH

r =

หรื อ

H-L
NL
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สู ตร ค่าอํานาจจําแนก (r) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, และอัจฉรา ชํานิประศาสน์, 2545 : หน้า 150)

µ

∑Χ

คือ คะแนนเฉลี่ย
คือ ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด
คือ จํานวนข้อมูล
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r คือ ค่าอํานาจจําแนก
H คือ จํานวนคนตอบถูกใน กลุ่มสู ง
L คือ จํานวนคนตอบถูกใน กลุ่มตํ่า
NH คือ จํานวนคนทั้งหมดใน กลุ่มสู ง
NL คือ จํานวนคนทั้งหมดในกลุ่มตํ่า
5.
การวิเคราะห์ ข้อมูลของแบบทดสอบโดยการหาค่าเฉลี่ย (µ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(σ)
(กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา,2552 หน้า 48-49)
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เมื่อ

σ
x
f
∑ fx

N

σ=
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Ν ∑ fx 2 − (∑ fx )2
Ν( Ν − 1)

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละคน
ความถี่
ผลรวมทั้งหมดของความถี่ของคะแนนแต่ละคน
จํานวนข้อมูล
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X =

N
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∑Χ

คือ คะแนนเฉลี่ย
คือ ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด
คือ จํานวนข้อมูล
SD =

SD
x
f

Ν ∑ fx 2 − (∑ fx )2
Ν( Ν − 1)

คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ คะแนนแต่ละคนในกลุ่มตัวอย่าง
คือ ความถี่
∑ fx คือ ผลรวมทั้งหมดของความถี่คูณ
N
คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
่วย
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้านความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ชสอน
เรื่ อง พระรัตนตรัย โดยการหาค่าเฉลี่ย (µ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2552
หน้า 48-49)
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เมื่อ

∑Χ
Ν
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6.
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตร ดังนี้

เมื่อ

µ
∑Χ

N

µ =

∑Χ
Ν

คือ คะแนนเฉลี่ย
คือ ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด
คือ จํานวนข้อมูล
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∑ fx

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละคน
ความถี่
ผลรวมทั้งหมดของความถี่ของคะแนนแต่ละคน
จํานวนข้อมูล
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คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
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σ
x
f
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เมื่อ

Ν ∑ fx 2 − (∑ fx )2
Ν( Ν − 1)
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σ=

82

om

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหา ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และเพื่อศึกษาความพึง พอใจของผูเ้ รี ยน
ที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง
พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 โดยผูศ้ ึกษาได้เสนอ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการ วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภายหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ หาประสิ ทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระรัตนตรัย
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ตาราง 3 ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวนนักเรี ยน 75 คน
เนือ้ หา
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้ ค่ าเฉลีย่ ประสิ ทธิภาพของ ประสิ ทธิภาพของ
(X)
กระบวนการ E1
ผลสั มฤทธิ์ E2
(µ)
16.75
พระพุทธ
1500
1256
83.73
86.08
17.07
พระธรรม
1500
1280
85.33
17.20
พระสงฆ์
1500
1290
86.00
ภาพรวม
4500
3826
51.01
85.02
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จากตาราง 3 พบว่าประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย มีประสิ ทธิ ภาพ ระหว่างคะแนนรวม
ประเมินผลระหว่างเรี ยน (E1) ต่อคะแนนรวมประเมินผลหลังเรี ยน (E2) โดยภาพรวม สู งกว่าเกณฑ์
ที่กาํ หนดไว้ 80/80 โดยมีค่าเท่ากับ 85.02/86.08

ok

ตอนที่ 2 การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระรัตนตรัย

N
75
75

ro
o

การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ภายหลัง เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
วัดแม่แก้ดน้อย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวนนักเรี ยน 75 คน
(µ)
31.33
51.65

(σ)
5.366
4.677

ร้ อยละ
52.22
86.08
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จากตาราง 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน ร้อยละ 52.22 และค่าเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรี ยน
ร้อยละ 86.08 (ภาคผนวก ง หน้า 164 )
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระรัตนตรัย
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนและระดับความคิดเห็นของคะแนน
ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
วัดแม่แก้ดน้อย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวนนักเรี ยน 75 คน
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ข้อที่
รายการประเมิน
1 การเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนช่วยให้บรรยากาศ
ในการเรี ยนสนุกและน่าสนใจ
2 การเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนช่วยให้นกั เรี ยน
เข้าใจง่าย
3 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีเนื้อหาต่อเนื่องและชัดเจน
4 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีเนื้อหาต่อเนื่องและชัดเจน
5 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้ท้งั ความรู ้ทกั ษะ กระบวนการ
และความเพลิดเพลิน
6 นักเรี ยนรู ้สึกพอใจกับการให้ขอ้ มูลย้อนกลับของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
7 นักเรี ยนสามารถเรี ยนได้ตรงตามความสามารถของตนเอง
8 นักเรี ยนสามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
9 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนช่วยให้นกั เรี ยน
มีความรับผิดชอบมากขึ้น
10 นักเรี ยนชอบเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เฉลี่ย

(µ)

(σ)

แปลผล

4.63

.487

มากที่สุด

4.57
4.44
4.44

.498
.500
.500

มากที่สุด
มาก
มาก

4.45

.501

มาก

4.41
4.43
4.37

.496
.498
.487

มาก
มาก
มาก

4.31
4.45
4.45

.464
.501
0.49

มาก
มาก
มาก
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จากตาราง
5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ มาก (µ = 4.45, σ = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ในระดับ มากที่สุด อยู่ 2 รายการ เรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อยได้แก่ การเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนช่วยให้บรรยากาศในการเรี ยนสนุกและน่าสนใจ (µ = 4.63, σ = .487)
และการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจง่าย (µ = 4.57, σ = .498)
นอกนั้นความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อยได้แก่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนให้ท้ งั ความรู้ ทักษะกระบวนการและความเพลิดเพลินและนักเรี ยนชอบเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน, (µ = 4.45, σ = .501),บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเนื้อหาต่อเนื่องและ
ชัดเจน,นักเรี ยนสามารถเรี ยนได้ตรงตามความสามารถของตนเอง,นักเรี ยนรู้สึกพอใจกับการ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,นักเรี ยนสามารถประเมินผลการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง,บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนช่วยให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบมากขึ้น (µ = 4.31,
σ = .464)

86

.c

สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ

om

บทที่ 5
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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้างและหา ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ อง พระรัตนตรัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
พระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 255 4 จํานวน 3 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน
75 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
เรื่ อง พระรัตนตรัย แต่ละแผนได้กาํ หนดมาตรฐานช่วงชั้น ตัวชี้วดั สาระสําคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา
กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล แบบทดสอบไว้ครบถ้วน แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้มีจาํ นวน 15 แผน เวลา 1 5 ชัว่ โมง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง พระรัตนตรัย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนซึ่ งใช้ทดสอบนักเรี ยนก่อนและหลังใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน จํานวน 60 ข้อ เป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จํานวน 10 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ ของลิเคริ ท ( Likert Scale) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป และ สถิติที่ใช้คือ การหา ค่าเฉลี่ย (µ)ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และร้อยละ นําเสนอ
ผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยาย ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
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สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย มีค่าเท่ากับ 85.02/86.08 สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาํ หนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภายหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
โดยค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 52.22 และค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 86.08
3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ พอใจมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือข้อ 1 และ
ข้อ 2 นอกนั้นความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับพอใจมาก ทุกข้อ
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อภิปรายผลการศึกษา
1. การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย ได้ค่า E 1 / E 2 เท่ากับ
85.02/86.08แสดงว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผศู้ ึกษา สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า เกณฑ์
ที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะว่าในการสร้าง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้มีการพัฒนา
เป็ นขั้นตอน ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ และได้ใช้แนวคิด
ในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ของประจักษ์ สุ ดประเสริ ฐ (2540, หน้า 35) มาเป็ นหลัก
ในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและหลักวิเคราะห์ระบบ โดย เลือกเนื้อหา กําหนด
จุดประสงค์ วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน กําหนดจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็ นหน่วยย่อย
ออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นําไปใช้และประเมินผลเพื่อปรับปรุ งแก้ไข โดยอาศัยวิธีการเชิงระบบ
และหลักการบูรณาการที่มีประสิ ทธิ ภาพและสัมพันธ์กนั ทุกขั้นตอน วิธีการเชิงระบบนี้จะช่วยให้
เห็นปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาในแต่ละขั้นตอนและสามารถ ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนได้
จากข้อมูลย้อนกลับ
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ก่อนการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผูศ้ ึกษาได้ ศึกษาเอกสารหลักสู ตร ศึกษา
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ทราบปัญหาของนักเรี ยน วิเคราะห์การสอน กําหนดลักษณะ
ของผูเ้ รี ยน และกําหนดพฤติกรรมนําทาง เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดเนื้อหาและกิจกรรม
การสอนในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ
ทั้งด้านสติปัญญา ด้านความสนใจ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนและให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ได้กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ผศู้ ึกษาได้ ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหาดังนั้นจึงค่อนข้างมัน่ ใจว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย มีประสิ ทธิ ภาพ
เหมาะสมที่จะนําไปใช้ พัฒนาผูเ้ รี ยนได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทร์ ฉาย คุมพล (2547, หน้า
64) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดีย เรื่ อง วันสําคัญและประเพณี ปฏิบตั ิ สําหรับนักเรี ยน
ช่วงชั้นที่ 2 และหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 85/85 พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทั้งด้าน
เนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่ อมีคุณภาพในระดับดีมากและมีประสิ ทธิ ภาพเป็ น
88.08/86.08
คล้ายกับผลการวิจยั ของ บุญเกิด แข็งกล้า ( 2550, หน้า 72 ) ศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชา พระพุทธศาสนา เรื่ อง การฝึ กสมาธิ เบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนบ้านห้วยกุ่ม มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 และ
เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรี ยน โดยใช้เครื่ องมือในการหาประสิ ทธิ ภาพ คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
การฝึ กสมาธิ เบื้องต้น มีประสิ ทธิ ภาพ 84.11/86.89 เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้ และคุณภาพ
ของบทเรี ยนประเมินโดยผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.48) สําหรับกระบวนการเรี ยนการสอน โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย นั้น ครู ผสู ้ อนต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามคู่มือ
การใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนที่สาํ คัญคือ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน เนื้อหา แบบฝึ กทักษะและเกมระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบหลัง
กระบวนการเรี ยนการสอน นอกจากนี้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สร้างขึ้นจะมีประโยชน์
อย่างมากสําหรับครู ผสู ้ อนที่ไม่มีเวลาทบทวนเนื้อหาให้นกั เรี ยน ครู ผสู ้ อนสามารถนําบทเรี ยน
ดังกล่าวไปให้นกั เรี ยนทบทวนเนื้อหาด้วยตนเอง ซึ่ งจะช่วยลดภาระในการสอนของครู ผสู ้ อน
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และยังสามารถประเมินผูเ้ รี ยนได้จากคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน แล้วนําผลที่ได้
ไปปรับปรุ งวิธีการสอนในชั้นเรี ยนปกติให้ดียงิ่ ขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง
พระรัตนตรัย ของนัก เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดย ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องพระรัตนตรัย
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยน (คิดเป็ นร้อยละ 52.22) ค่าเฉลี่ยของ คะแนนหลังเรี ยน (คิดเป็ น
ร้อยละ 86.08) สู งกว่าก่อนเรี ยนซึ่ งแสดงว่า การใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สามารถพัฒนา
ความสามารถของนักเรี ยนให้สูงขึ้น สาเหตุหนึ่งคือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
พระรัตนตรัย มี การพัฒนาและสร้างบนพื้นฐานของจิตวิทยาการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับบริ บทและ
ความสามารถทางการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน กระบวนการเรี ยนการสอนในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเริ่ มจากเนื้อหาและกิจกรรมที่ง่าย ๆ ไปหาเนื้อหาและกิจกรรมที่สลับซับซ้อนขึ้น เลือกเรี ยน
จากสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั ไปยังสิ่ งที่อยูไ่ กลตัว คือ เรี ยนจากรู ปธรรม ไปหานามธรรม เน้นการฝึ ก
ในแต่ละหน่วยการเรี ยน เมื่อฝึ กทําซํ้าหลาย ๆ ครั้ง จนกระทัง่ เกิดความแม่นยําและความชํานาญ
ในการคิดคํานวณแต่ละทักษะ ทําให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหายิง่ ขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้ผเู้ รี ยนสามารถ
สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ เมื่อต้องทําแบบฝึ กหัดที่มีลกั ษณะรวมหลายความคิดรวบยอด
เข้าด้วยกัน แบบฝึ กที่สร้างขึ้นมีการแจ้งผลป้ อนกลับทันที ทําให้นกั เรี ยนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด
ของตนเองได้ หรื อถ้าไม่มีขอ้ ผิดพลาดก็จะทําให้นกั เรี ยนได้เห็นความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่ งเป็ น
การเสริ มแรงอีกอย่างหนึ่งซึ่ งสอดคล้องกับ สุ วทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2543,หน้า 166-167)
กล่าวถึงหลักสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือ การ
กระตุน้
ให้นกั เรี ยนกระตือรื อร้นมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การจัดประสบการณ์ตรง
ให้แก่นกั เรี ยน โดยให้ นกั เรี ยนมีโอกาสให้เรี ยนรู ้จากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เข้าใจง่าย ตรงกับความเป็ น
จริ ง สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างได้ผล และส่ งเสริ มให้มีโอกาสได้ปฏิบตั ิจริ งจนเกิด
ความสามารถ และทักษะจนติดเป็ นนิสัย และผูศ้ ึกษา เป็ นครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และ วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้ทาํ การวิเคราะห์จุดประสงค์และเนื้อหาของสาระศาสนา
ศีลธรรม จริ ยธรรม อย่างละเอียด จึงทําให้ได้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างออกมาตรง
ตามจุดประสงค์ของการเรี ยนในชั้นเรี ยน และง่ายต่อการทําความเข้าใจของนักเรี ยนในระดับนี้ อีกทั้ง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าว สามารถตอบสนองการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ดี เพราะผูเ้ รี ยนสามารถ
ใช้เวลาในการศึกษาได้ตามความต้องการ และความสามารถของนักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนสามารถ
เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ด้วยตนเองจนกว่าจะเข้าใจในบทเรี ยน เนื่องจากบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไม่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ในการเรี ยน คอมพิวเตอร์เป็ นเพียง
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เครื่ องมืออย่างหนึ่งที่ไม่มีชีวติ ไม่มีความรู ้สึกเหน็ดเหนื่อย ทําให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนกับบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนได้เป็ นเวลานาน และหลาย ๆ รอบ จนกว่าจะเข้าใจและเกิดการเรี ยนรู้
ในบทเรี ยน ซึ่ งทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดีข้ ึนซึ่ งเป็ นไปตามผลการวิจยั ของ นันทิยา
ชุนถนอม ( 2547, หน้า 70 ) ศึกษา เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา พ
ระพุทธศาสนา
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ อง ศาสนพิธี ที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับการเรี ยนปกติ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่ อง พระรัตนตรัย
ด้านความสนใจ ในระหว่างเรี ยน
โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักเรี ยน
มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 2 ข้อคือ การเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้
บรรยากาศในการเรี ยนสนุกและน่าสนใจ และ การเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนช่วยให้
นักเรี ยนเข้าใจง่าย นอกนั้นความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกรายการ เรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อย
ได้แก่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้ท้งั ความรู ้ ทักษะกระบวนการและความเพลิดเพลิน
,
นักเรี ยนชอบเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,เนื้อหาของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เข้าใจง่าย,บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีเนื้อหาต่อเนื่องและชัดเจน,นักเรี ยนสามารถเรี ยน
ได้ตรงตามความสามารถของตนเอง,นักเรี ยนรู ้สึกพอใจกับการให้ขอ้ มูลย้อนกลับของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน,นักเรี ยนสามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง,บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนช่วยให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบมากขึ้น สาเหตุหนึ่งคือบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ได้รับการ
ออกแบบอย่างดี ถูกต้องตามหลักการออกแบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถที่จะจูงใจให้นกั เรี ยน
เกิดความกระตือรื อร้น ( Motivated) ที่จะเรี ยนและสนุกสนานกับการเรี ยนตามแนวคิดของการรับรู ้
ในปัจจุบนั ที่วา่ “ Learning is Fun” ซึ่ งหมายถึงการเรี ยนรู ้เป็ นเรื่ องสนุก (ถนอมพร เลาหจรัสแสง,
2541, หน้า 12) ความแปลกใหม่ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถให้ได้ท้ งั ภาพและเสี ยง
มีสีสันที่เร้าใจ และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนได้ดี ทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความเพลิดเพลิน
กับการเรี ยนและเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่
รู้ตวั ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ได้กาํ หนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนไว้อย่างชัดเจน นักเรี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองพร้อมทั้งเลือก
เนื้อหาที่จะเรี ยนตามความสามารถและความสนใจ มีการวัดผลเป็ นระยะ ๆ วัดผลก่อนการเรี ยน
เพื่อทราบพื้นฐานของนักเรี ยนและประสิ ทธิผลหลังเรี ยนเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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มีการโต้ตอบและปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิพนธ์ ศุขปรี ดี (2545, หน้า
129-133) ที่วา่ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามความสนใจ ตามความสามารถของตนเอง บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีความยืดหยุน่ สามารถเรี ยนซํ้าได้ตามที่ตอ้ งการ นอกจากนี้นกั เรี ยนยังมี
การโต้ตอบ หรื อ มีปฏิสัมพันธ์ กับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีโอกาสเลือก ตัดสิ นใจ และได้รับ
การเสริ มแรง จากการได้รับข้อมูลป้ อนกลับในทันที ข้อที่น่าสังเกตและควรนํามาอภิปรายอีกข้อ คือ
นักเรี ยนมีความเห็นว่าการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนช่วยให้บรรยากาศในการเรี ยน
สนุกและน่าสนใจ โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 สาเหตุ
น่าจะสอดคล้องกับประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ บุญชม ศรี สะอาด (2541, หน้า
123-124) กล่าวไว้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความสบายใจในการเรี ยนเพราะได้เรี ยนอย่างอิสระ ก้าวหน้าไป
ตามอัตราการเรี ยนรู ้ของตน ผูเ้ รี ยนที่มีอตั ราการเรี ยนรู ้เร็ วก็ไม่ตอ้ งรอคนอื่นด้วยความเบื่อหน่าย
รําคาญ ส่ วนผูเ้ รี ยนที่มีอตั ราการเรี ยนรู ้ชา้ ก็ไม่ประสบกับปั ญหาตามบทเรี ยนไม่ทนั ไม่วติ กกังวล
ต่อความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเวลาเรี ยนได้ตามที่ตนต้องการไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดเวลา
ตายตัว ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกบทเรี ยน ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการ หรื อสอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของตน ผูเ้ รี ยนได้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ ( Feedback) ทันทีเป็ นการยํ้าความเข้าใจและ
การเรี ยนรู ้ มีเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจ ได้หลาย ๆ เทคนิคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่วา่ จะใช้เทคนิค
ร่ วมหรื อเทคนิคเดียว เช่น การแสดงด้วยเส้นกราฟ ดนตรี การใช้สี การใช้ภาพเคลื่อนไหว การใช้
เสี ยงและการโต้ตอบกับผูเ้ รี ยน
ทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ส่งผลให้บรรยากาศในการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สนุกและน่าสนใจสําหรับนักเรี ยน ซึ่งเป็ นไปตามผลการวิจยั ของพระมหาคุณาวุฒิ สี บาล (2546,
หน้า 67) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชา พระพุทธศาสนา เรื่ อง ภาษาบาลีและคําศัพท์
ทางพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลปรากฏว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชา พระพุทธศาสนาอยูใ่ นระดับมาก และเป็ นไปตามผลการวิจยั
ของ ชูชีพ สี นอเนตร (2550, หน้า 71) ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เรื่ อง ประวัติ
และความสําคัญของพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยน ซึ่ งสามารถนําไปใช้
สอนในวิชาพระพุทธศาสนาได้
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษา ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะบางประการที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
ดังต่อไปนี้
1. โรงเรี ยนควรสนับสนุนครู ผสู ้ อนให้มีการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพและความต้องการของนักเรี ยน
2. ควรมีการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ซึ่ งน่าจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดทักษะในการใช้บทเรี ยนได้ดีข้ ึน
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับการจัดการศึกษา
1. การนําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไปใช้ ผูส้ อนจะต้องศึกษาเอกสารและ
ตรวจสอบสื่ อการเรี ยนการสอนให้พร้อม เพื่อให้การเรี ยนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ควรมีการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รวมทั้งใช้ในการพัฒนางานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาค้ นคว้ าต่ อไป
1.ควรมีการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคมซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ที่ใกล้ตวั นักเรี ยนและวิชาอื่นต่อไป เพื่อให้นกั เรี ยนมีแหล่งการเรี ยนรู้ที่เพิ่มขึ้นและสามารถ
นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไปศึกษาด้วยตนเอง
2. ในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนครั้งต่อไปควรจัดทําวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลาย
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