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The purposes of this research were to 1) compare the learning achievement of Matthayomsuksa 3 

students on the topic of North America continent before and after the use of blended learning 2) compare the 

learning retention of the students on the topic of North America continent and 3) investigate the opinions of the 

students toward blended learning. The sample used in the study was 35 Matthayomsuksa 3/1 students of 2nd 

semester in 2014 at Kampaengsaenwitthaya School, Kampaengsaen District, Nakhon Pathom Province under the 

jurisdiction of the Secondary Education Service Area Office 9. 

The instruments used in the research comprised 1) lesson plans on the topic of North America Continent                           

2) computer assisted instruction on the topic of North America Continent 3) a learning achievement test and                        

4) a questionnaire for the opinions of students toward blended learning. The data were analyzed by using mean            
( x ), standard deviation (S.D.), t-test dependent, and content analysis.  

The research results revealed that : 

1. The learning achievement of the students on the topic of North America Continent after the use of 

blended learning was higher than that of before the use with the statistical significance at the level of .05. 

2. The learning retention of Matthayomsuksa 3 students on the topic of North America Continent right 

after the use and 2 weeks after the use of blended learning was not different. 

3. The opinions of the students toward blended learning was generally at the strongly agree level.     
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บทท ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การศึกษาได้รับความคาดหมายให้ทาํหน้าทีต่างๆ ในทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ 
นับตงัแต่การช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ คิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและความเป็นพลเมือง 
ตลอดจนพฒันาทกัษะทางเศรษฐกิจ ซึงจะช่วยเพิมความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาท
หน้าทีสําคญัหลายประการดังกล่าว การศึกษาทีมีคุณภาพย่อมทาํให้ประเทศเกิดการพฒันาทีดี
ตามลาํดบั การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาตอ้งมีกลไกในการสร้างความรับผดิชอบในการจดัการศึกษา
ทีชดัเจน เหตุผลทีความรับผิดชอบเป็นเรืองทีมีความสําคญัในลาํดบัตน้ๆ ก็เพราะเป็นปัจจยัทีจะทาํ
ใหก้ารปฏิรูปส่วนอืนๆ สาํเร็จหรือกา้วหนา้พฒันาไปดว้ย นอกจากนนัการเพิมโอกาสการศึกษาและ
เรียนรู้ทีทวัถึง เพือให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ  ทุกวยัมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนืองตลอดชีวิตย่อมทาํให้คุณภาพการศึกษาไทยมีประสิทธิภาพ (สถาบนัวิจยัเพือการพฒันา
ประเทศไทย, 2554: 3)  
 ทงันีทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2554-2559) ได้
ระบุยทุธศาสตร์การพฒันาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งยงัยนืโดยมุ่งเนน้ใหค้นไทยมีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการศึกษาทีผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้จากแหล่งความรู้อืน  ๆ  ตังแต่เกิดจนตาย  
(สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 90) ซึงการพัฒนาคนอย่างเต็ม
ศกัยภาพ ให้มีความรู้ มีทกัษะ มีประสบการณ์ เพือดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมขอ้มูล
ข่าวสาร และกระแสการเปลียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้งทุกช่วงอายขุองชีวติ การทีสังคมไทย
ตอ้งสัมพนัธ์กบัสังคมทีมีการแข่งขนัตามอิทธิพลของกระแสทุนนิยม โครงสร้างเศรษฐกิจจะเปลียน
จากการใช้แรงงานไปเป็นการใชค้วามรู้และเทคโนโลยีมากขึน ดงันันคนจึงตอ้งมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนืองทงัในเรืองการศึกษา ทกัษะการทาํงานและการดาํเนินชีวิต เพือเป็นภูมิคุม้กนัสําคญัในการ
ดาํรงชีวติและปรับตวัใหท้นักบัการเปลียนแปลงของโลกในยคุศตวรรษที 21  

จากทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2554-2559) จะ
เห็นได้ว่ามีสาระสําคญัสอดคล้องกบัการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบบัที ) พ.ศ. 2553 ทีได้กาํหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ
พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม 
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และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” ภายใตค้วามหมายของ
การศึกษาที ว่า  “เป็นกระบวนการเรียน รู้ เพื อความ เจ ริญงอกงามของบุคคลและสั งคม                       
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม  การสืบสานทางวฒันธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลง 
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และ
ปัจจยัเกือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต”  (สถาบนัการจดัการเพือชนบทและสังคม 
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2552: 107) ซึงสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 
ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.2552-2561) คือ การเพิมโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพือใหค้นไทยทุกคนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ทงัใน
ระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัอยา่งมีคุณภาพ  

การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจาํเป็นต้องศึกษาประเด็นหลักใน
การศึกษาและการเรียนรู้ทีโยงกนั และเน้นการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ มิใช่เพียงจุดใดจุด
หนึงโดยแยกจากกนั ตงัแต่การพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ เพือพฒันาคนไทยยุคใหม่ 
ปรับกระบวนทศัน์การเรียนรู้ เพือให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ พฒันาครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเอืออาํนวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยการสร้างครูยุค
ใหม่ทีมีความรู้ ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้มาเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และปรับระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพคล่องตวั เพิมโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา เพือพัฒนาผูเ้รียนเป็นสําคัญ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, : ) โดยไดก้าํหนดประเด็นสําคญัของระบบการศึกษาและ
เรียนรู้ทีตอ้งการปฏิรูปอยา่งเร่งด่วนในดา้นคุณภาพคนไทยยคุใหม่เป็นหนึงในสีประเด็นสาํคญั โดย
ตอ้งการพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ทีมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตงัแต่ปฐมวยั สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต มีความสามารถในการสือสาร สามารถคิด วิเคราะห์ 
แกปั้ญหา คิดริเริมสร้างสรรค ์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ทาํงานกลุ่มไดอ้ย่างเป็นกลัยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสํานึกและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมนัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  รังเกียจการทุจริตและต่อตา้นการซือสิทธิ ขายเสียง สามารถก้าวทนัโลก มีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจทีสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นกาํลงัคนทีมีคุณภาพ มีทกัษะความรู้พืนฐานทีจาํเป็น มีสมรรถนะ 
ความรู้ ความสามารถ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทงัมีโอกาสเรียนรู้อยา่งเท่าเทียม
และเสมอภาค  

การพฒันานกัเรียนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที ) พ.ศ.  มาตรา  
ให้เกิดความสมดุล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

นักเรียนต้องเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์                

4) สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และ8) ภาษาต่างประเทศ ซึงสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้  ทกัษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยกําหนดให้นักเรียนทุกคนในระดับ
การศึกษาขนัพืนฐานจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2551: 9) 
และการจดัทาํหลกัสูตรในแต่ละระดบัและทุกประเภททุกวิชาจะจดัให้มีเนือหาสาระทงัส่วนทีเป็น
พืนฐานทีจาํเป็นต่อการพฒันาบุคคลและสังคม เพือเสริมสร้างศกัยภาพในการคิด และการทาํงาน
อยา่งสร้างสรรค ์เพือพฒันาใหน้กัเรียนมีลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึงใน
หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน ซึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาคนใหเ้ป็นพลเมืองดีของประเทศและมี
คุณลกัษณะของคนทีอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข สามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้นและสืบ
ทอดความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติได้ เพราะมีสาระสําคญัทีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บั
สถาบนัทางสังคม มนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัสิงแวดลอ้มสิงเหล่านีเป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการ
ดาํรงชีพ การแกปั้ญหา และการปฏิบติัตนในสังคมของมนุษย ์เพือให้มนุษยมี์ความรู้ความเขา้ใจใน
การสร้างชีวติใหดี้และมีความสุขทีสุด  

อยา่งไรก็ตามผลของการเรียนรู้ระดบัชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ในปัจจุบนัพบวา่ยงัไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการทดสอบทาง
การศึกษาขนัพืนฐานระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชันมธัยมศึกษาปีที 3 หรือเทียบเท่า
ประจาํปีการศึกษา 2555 และ 6 พบว่ามีนักเรียนทีเขา้สอบวดัความรู้ระดบัพืนฐาน กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับปีการศึกษา 2555 มีคะแนนตาํสุด 0.00 

คะแนน สูงสุด 98.00 คะแนน คะแนนเฉลีย 47.12 และปีการศึกษา 2556 มีคะแนนตาํสุด 0.00  

สูงสุด 90.00 คะแนนเฉลีย 39.37 ตามลาํดบั ซึงไม่ผ่านเกณฑ์ มีคะแนนเฉลียลดลงจากเดิม 7.75 

คะแนน (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 6 :71) ทงันีอาจมีสาเหตุมา
จากปัจจยัหลายอย่าง เช่น คุณภาพของข้อสอบ  ความสามารถของผูเ้รียน และความพร้อมของ
โรงเรียน เป็นต้น สาเหตุทีมาจากโรงเรียนได้แก่ ความไม่พร้อมของสือการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์การสอน การขาดเทคโนโลยีหรือขาดความสามารถในการสร้างนวตักรรมทางการศึกษา 
ขาดการใชแ้หล่งการเรียนรู้ สาเหตุดา้นครูมกัใชก้ารสอนทีเนน้บรรยายหรือเนน้ท่องจาํเป็นหลกัรวม
ไปถึงครูยงัไม่ปรับเปลียนวิธีสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรทีมีการเปลียนแปลง ไม่มีการจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสานหลากหลายวธีิให้นกัเรียนมีช่องทางในการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
ตน ซึงจะช่วยตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้ส่วนดา้นนกัเรียนสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
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การทีนักเรียนขาดทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  แล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ขาด
ความสามารถในการนาํไปใช ้การสร้างองคค์วามรู้ รวมทงัไม่สามารถเชือมโยงขอ้มูลทีมีอยูใ่ห้เขา้
กบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนั ตลอดจนไม่สามารถพฒันาความคิดรวบยอดทีถูกตอ้งในเรืองทีศึกษา
ได ้ สาเหตุสําคญัเนืองจากนกัเรียนไม่มีความรู้และขอ้มูลพืนฐานทีจะนาํมาใชเ้พือการวเิคราะห์และ
นาํไปใช ้(สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 6:77) 

โรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม เป็นโรงเรียนหนึงทีประสบ
ปัญหาเรืองผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการสรุปการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2553 ผลการประเมินมาตรฐาน ด้านนักเรียน 
(มาตรฐานที 1-8) มาตรฐานที  5 นักเรียนมีความรู้และทักษะทีจาํเป็นตามหลักสูตร ข้อที  5.1                            
มี ระดับ ผลสั ม ฤท ธิท างก าร เรียน เฉ ลี ยต าม เกณฑ์  ร้อยละ 60.86 ระดับ คุณ ภาพพอใช้                 
(คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา, 2553: 79)  และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา (พ.ศ.2554-2558) ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ตวั
บ่งชีที 5 ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน พบวา่นกัเรียนผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ปีการศึกษา 2554-2555 คะแนนทีได ้1.27  จากนาํหนัก
คะแนนเต็ม 2.00 ระดบัคุณภาพ พอใช ้(สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องค์การมหาชน, 2556 :23) ซึงจุดทีควรพฒันาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน คือ นกัเรียนควรไดรั้บการพฒันาให้มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายวิธี และการพฒันาเรืองการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนทีส่งเสริมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในองคร์วมของทุกสาระให้
มากยิงขึน ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเพือพฒันาตนเองและพัฒนาประสิทธิภาพในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการให้มากยิงขึน โรงเรียนควร จดัสรร
งบประมาณในการจดัสร้างสือและนวตักรรมการสอนให้เพียงพอในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ทงันีแนวทางในการพฒันาจะตอ้งให้ครูร่วมกนัวางแผนกนัในบทเรียน 
กิจกรรมทีเป็นการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนเพือให้นกัเรียนมีองคค์วามรู้
รวมของบทเรียนทีมีเนือหาผลการรู้เดียวกนั อีกทงัเพือให้นกัเรียนเกิดความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ
ความสามารถ คิดเป็น ทาํเป็นแก้ปัญหาได้ ตามพฒันาการของนักเรียนและก้าวทันเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ทีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั  มีรายวชิาและกิจกรรมทีหลากหลาย มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน ในการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูจดัทําสืออุปกรณ์และพฒันานวตักรรมจน
กลายเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา (คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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กาํแพงแสนวิทยา, 2553: 88-89)  และจากการสรุปผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน ประจาํปี
การศึกษา 2554 พบว่า ตวับ่งชีข้อที 5.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นาํหนักผลสัมฤทธิปีการศึกษา 2553-2554 จากคะแนนเต็ม  
คะแนน นักเรียนได้คะแนน  0.79 และ .  คะแนนซึงเป็นปัญหาทีจะต้องดําเนินการหาแนว
ทางการแกไ้ข เนืองจากคะแนนดงักล่าวไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสํานกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

จากการสรุปคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียน  รายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา 6 สาระ
ภูมิศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2556 จาํนวนนกัเรียน
ทงัหมด 370 คน พบว่า นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนอยู่ในระหว่างร้อยละ 50-60 มีจาํนวน 
170 คน คิดเป็นร้อยละ 45.94 ซึงมีผลสัมฤทธิทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ทีโรงเรียนกาํหนด เมือ
เทียบกบัเป้าหมายทีกาํหนดไวร้้อยละ 70 สาเหตุสําคญัของปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัไดส้อบถามครูที
สอนรายวิชาสังคมศึกษา ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา อาํเภอกาํแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม ไดข้อ้สรุปว่า จากผลสัมฤทธิทางการเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์ดงักล่าวสาเหตุมาจาก
หลายประเด็น เช่น ดา้นครูทีสอนขาดการพฒันาเทคนิคการจดัการเรียนการสอนทีเนน้นกัเรียนเป็น
สําคญั เนน้การสอนแบบบรรยายมากเกินไป ไม่นาํเทคนิคการสอนใหม่ๆมาประยุกตใ์ช ้ ทาํให้การ
สอนของครูขาดความเหมาะสมกบัทงัเนือหาและกบัตวันกัเรียนการจดักิจกรรมไม่หลากหลายขาด
ความยดืหยุน่ ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพทางสังคมของนกัเรียน อีกทงัครูขาดความสามารถในการสร้าง
นวตักรรมทางการศึกษาและสือเทคโนโลย ีส่วนดา้นนกัเรียนขาดความสนใจและไม่กลา้แสดงความ
คิดเห็น ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไม่มีทกัษะในด้านการจดจาํ เนือหา
สาระของรายวิชาทีไดเ้รียนไปแลว้ เมือนกัเรียนไม่สามารถจดจาํและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในสิงทีได้
เรียนไปแลว้ได ้จึงทาํให้นกัเรียนเกิดความเบือหน่าย ทงันีการทีนกัเรียนไม่กลา้แสดงความคิดเห็น
อาจเป็นเพราะไม่มีความมนัใจในขอ้มูลทีตนเองสามารถจดจาํและเขา้ใจได ้ดงันนัจึงอาจกล่าวไดว้า่
ทกัษะการจาํเป็นทกัษะพืนฐานทีก่อใหเ้กิดทกัษะอืนๆ ตามมา 

ภูมิศาสตร์เป็นวิชาทีศึกษาเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติกบั
ทางสังคมทีปรากฏในดินแดนต่างๆของโลก มีเนือหารายละเอียดของขอ้มูลทีนกัเรียนจาํเป็นตอ้ง
จดจาํขอ้มูลจึงจะเกิดความเขา้ใจ ดงันนัครูจึงจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิค วิธีการจดัการเรียนรู้ ตลอดจนสือ
การเรียนการสอนทีทาํให้นักเรียนเกิดความรู้ความจาํความเขา้ใจ จนกระทงันักเรียนเกิดความคิด
รวบยอดทีถูกตอ้ง จึงอาจกล่าวได้ว่าทกัษะการจาํเป็นทกัษะพืนฐานทีจาํเป็นและสําคญัต่อสาระ
ภูมิศาสตร์ให้เกิดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ ซึงการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียนมุ่ง
พฒันานกัเรียนให้มีทกัษะทางภูมิศาสตร์ และพฒันาผูเ้รียนให้มีเจตคติทีดี การจดักิจกรรมการเรียน
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การสอนภูมิศาสตร์ ตอ้งเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั โดยครูสังคมศึกษาสามารถจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ทงัในและนอกห้องเรียน จะทาํให้นักเรียนสนใจ เกิดความคงทนในการเรียนรู้และเห็น
คุณค่าของวชิาภูมิศาสตร์อยา่งแทจ้ริง (สิริวรรณ  ศรีพหล, 2552: 100) 

จากความจาํเป็นดงักล่าวอาจกล่าวไดว้่าความคงทนในการเรียนรู้เป็นรากฐานสําคญัอย่าง
หนึงของการเรียนภูมิศาสตร์ ซึงเป็นวิชาทีมีเนือหา ขอ้มูลอย่างหลากหลายและมีความแตกต่างกนั
ไปในแต่ละพืนที อีกทงัยงัมีเนือหารายละเอียดทีจาํเป็นต้องจดจาํและทาํความเข้าใจ แต่เมือทิง
ระยะเวลาผา่นไปไม่นานนกัเรียนส่วนใหญ่ก็ลืมเนือหาทงัทีเรียนไปแลว้ ดงันนัครูจึงจาํเป็นตอ้งใช้
เทคนิค วิธีการจดัการเรียนรู้ ตลอดจนสือการเรียนการสอนทีทาํให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ
และเกิดความคิดรวบยอดทีถูกตอ้ง ทงันีนกัเรียนส่วนใหญ่จาํไดแ้ค่เฉพาะเวลาเรียนในหอ้ง หลงัจาก
นันก็จะลืมแมว้่าบทเรียนนันจะเคยเรียนผ่านมาแล้วในระยะเวลาไม่นาน นักเรียนส่วนมากไม่มี
วิธีการเรียนและวิธีจดจาํทีมีประสิทธิภาพ วิธีทวัๆไปทีนักเรียนใช้อยู่เสมอ คือ การอ่านทบทวน  
การสรุปและการขีดเส้นใตใ้จความสําคญัซึงไม่ใช่วิธีทีดีทีสุดทีจะช่วยให้เกิดความคงทนในการ
เรียนรู้ ความจาํทีดีเกิดจากทกัษะหลายดา้น เช่น สมาธิ จินตนาการ  การสังเกต การพฒันาความจาํจะ
ช่วยพฒันาทกัษะเหล่านีดว้ย ความสามารถในการจาํนบัเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการเรียนรู้ สมวดี  
ไชยเวช ( : 4-5) กล่าวว่าการสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจและจดจาํขอ้มูล จะช่วยให้
นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะห์สิงต่างๆไดดี้ รวมถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการจาํจะช่วยให้
สามารถจดัรูปแบบการเรียนการสอนทีสนบัสนุนการเรียนรู้ของบุคคล ทาํให้บุคคลมีการเรียนรู้ทีมี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน  

ในการจดัการเรียนรู้ครูจึงตอ้งใช้การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึง
เป็นการจดัการเรียนรู้ทีนําการสอนหลายวิธีเข้ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบับริบท 
สถานการณ์ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานร่วมกบัการสอนแบบพบหน้าในชนัเรียน และจดักิจกรรม
การเรียนการสอนทีเนน้หลกัความยืดหยุน่ มีการสร้างสิงแวดลอ้มรวมทงับรรยากาศในการเรียนรู้ที
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเปลียนบทบาทครูจากเดิมเป็นผูส้อนภายในชันเรียน
กลายเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและนาํเสนอเนือหาบทเรียน นกัเรียนจะกลายเป็นผูแ้สวงหาความรู้
ดว้ยตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ ทาํให้นักเรียนสามารถพฒันาความรู้ความสามารถทีมีอยู่ของตนเอง 

(มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา,2555:2-5) ทงันีการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ทกัษะ ดา้นการปฏิบติั (Practice Skill ) โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึงเป็นปัจจยัทีสําคญัทาํให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวก ง่าย 
สามารถรับรู้ได้ด้วยการอ่าน ฟัง ดู มีการนําเสนอ ในรูปแบบอกัษรภาพ เสียง ภาพเคลือนไหว 
รวมถึงการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Situation) เพือมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
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ที สุด  รวมทังพัฒนาศักยภาพและสามารถบรรลุ เป้ าหมายของการจัดการเรียนการสอน                     
(อาภรณ์  ใจเทียง, : ) ซึงวิธีการดังกล่าวทาํให้นักเรียนสามารถศึกษาและฝึกปฏิบติัด้วย
ตนเองได้ทุกเวลาจากทุกสถานทีตามความต้องการของตนเอง สามารถทบทวนความรู้เดิมและ
เรียนรู้ความรู้ใหม่ไดต้ลอดเวลาส่งผลต่อการพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน ตลอดจน
ทาํใหน้กัเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้เป็นอยา่งดี  

ดงันนัในการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผูว้ิจยัจึงไดน้าํวิธีสอนแบบอภิปรายมาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานเนืองจากวิธีสอนแบบอภิปรายเป็นวิธีการสอนทีมุ่งช่วยให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทวัถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลียนประสบการณ์ 
อนัจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรืองทีเรียนกวา้งขึน การสอนแบบอภิปราย เป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ ความคิดเห็นในเชิงวิชาการร่วมอภิปราย ซึง
จะตอ้งนาํความรู้ทีมีอยูม่ารวบรวม จดัหมวดหมู่ แสดงออกดว้ยคาํพดู เป็นการฝึกทกัษะการพูด และ
การฟัง ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มอภิปราย นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมจากกิจกรรมมาก
ทีสุดวิธีหนึง สามารถรู้ได้ทันทีว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใด และเป็นกระบวนการฝึก
ประชาธิปไตยไดเ้ป็นอยา่งดี  (ทิศนา  แขมมณี, : ) นอกจากนีอาภรณ์  ใจเทียง ( : -

) ไดก้ล่าววา่วธีิสอนแบบอภิปรายเป็นวิธีสอนทีช่วยให้ครูรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลดีขึน ทาํให้
ครูรู้วา่ใครกลา้พดูใครสนใจ ตงัใจ ใครมีความรู้ ความคิด เฉียบแหลม มากนอ้ยเพียงใดฝึกความเป็น
ประชาธิปไตย เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น ไม่ถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ 

นกัเรียนไดรั้บความรู้กวา้งขวาง และไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการเรียน ไม่เบือหน่ายในการเรียน 
เพราะเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมตลอดการเรียน  

นอกจากการใช้เทคนิควิธีสอนแบบอภิปรายเพือพฒันาความคงทนในการเรียนรู้ของ
นกัเรียนแล้ว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนก็เป็นสิงสําคญัใน
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) 

เพราะสือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครืองมือสําคญัอยา่งหนึงทีจะทาํให้การเรียนการสอนสามารถ
บรรลุจุดมุ่งหมาย สามารถถ่ายทอดเรืองราว ความรู้ ขอ้เท็จจริง แนวคิดจากผูต้อ้งการถ่ายทอดไปยงั
ผู ้รับการถ่ ายทอด  สามารถ ดึงดูดความสนใจทําให้นัก เรียน เห็นภาพพจน์ ต่างๆได้ ง่าย                            
(ชลิยา ลิมปิยากร, : )  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครืองมือหนึงทีสามารถนาํมาขยายขอบเขต
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและดียิงขึน รวมทงั
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถของนกัเรียน การจดัการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการใช้สือประสมเข้ามาช่วยนําเสนอ เช่น  ข้อความ  เสียง ภาพนิง 
ภาพเคลือนไหว โดยนักเรียนเป็นผูด้าํเนินการเรียนรู้ตามการนําเสนอของบทเรียน ซึงเป็นการ
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ทบทวนความรู้และแบบฝึกปฏิบัติ โดยออกแบบไว้ให้นักเรียนได้รับผลย้อนกลับตามการ
ตอบสนองของตน และเมือเรียนจบนกัเรียนจะไดรั้บการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและทราบ
ผลการเรียนรู้ของตน (ทิศนา  แขมมณี, : ) จะเห็นไดว้่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือการ
เรียนการสอนทีช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน มีจุดมุ่งหมายทีจะตอบสนองในเรืองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนเพือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการศึกษาเป็นรายบุคคล เพราะมี
ส่วนช่วยให้นักเรียนทีเรียนอ่อนสามารถใช้เวลานอกห้องเรียนในการฝึกฝนทกัษะและเพิมเติม
ความรู้ เพือทีจะปรับปรุงการเรียนของตนให้ทนันกัเรียนอืน ครูยงัสามารถนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไปใช้ช่วยในการสอนเสริมหรือสอนทบทวนการสอนปกติในชนัเรียนได ้โดยทีครูไม่จาํเป็นตอ้ง
เสียเวลาในการสอนซาํกับนักเรียนทีตามไม่ทนั ซึงสอดคล้องกบัชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2521:108) 
และกิดานันท์  มลิทอง (2540: 240-241)  ทีกล่าวในทาํนองเดียวกนัว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็น
บทเรียนทีนาํเสนอเนือหาทีละน้อยตามลาํดบัมีลกัษณะยืดหยุ่น สามารถเรียนซําไดต้ามทีตอ้งการ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเองหรือปฏิบติักิจกรรมอืนๆ มีการเฉลยผลการปฏิบติัให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ โดยนกัเรียนจะใชเ้วลาในการเรียนตามความสนใจและความสามารถของตน ช่วย
ใหน้กัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ เพราะมีโอกาสปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง เนืองจากตอ้งควบคุมการเรียนด้วยตนเอง สร้างความพึงพอใจให้แก่
นกัเรียน เกิดทศันคติทีดีต่อการเรียน 

ดงันันในการจดัการเรียนรู้ทีจะตอบสนองความแตกต่างของนักเรียนผูว้ิจยัจึงได้ใช้การ
จดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยนาํวิธีสอนแบบอภิปรายมาใช้ร่วมกบัคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน รายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา 6 เพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป   
 
กรอบแนวคิดการวจัิย  
 การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการเรียนการสอนทีครูนําวิธีการสอนและสือการ
สอนมาผสมผสานกนัเพือมุ่งใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ทีสุด ในการศึกษาคน้ควา้ เรือง การศึกษา
ผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 3 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน  ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน 
(Eclecticism) ของกานเย่ (Gagne,อ้างถึงใน ทิศนา  แขมมณี , :72-76) เป็นทฤษฎีผสมผสาน
ระหวา่งพฤติกรรมนิยมกบัพุทธินิยม (Behavior Cognitive) ซึงเป็นทฤษฎีและหลกัการทีหลากหลาย 
มีการจดัขนัการเรียนรู้ซึงเริมจากง่ายไปหายาก ซึงมีสาระสําคญั ไดแ้ก่ ) การเรียนรู้โดยสัญญาณ           
( Signal-learning) ) การเรียนรู้สิงเร้า-การตอบสนอง (Stimulus-response learning) ) การเรียนรู้
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การเชือมโยงแบบต่อเนือง (Chining) ) การเชือมโยงทางภาษา (Verbal association) ) การเรียนรู้
ความแตกต่าง (Discrimination learning) ) การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept learning) ) การ
เรียนรู้กฎ (Rule learning) และ ) การเรียนรู้การแกปั้ญหา (Problem solving) และพฤติกรรมมนุษย์
นันเกิดจากการเรียนรู้ สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ในรูปแบบต่างๆกันและเชือว่าการให้ตัว
เสริมแรง (Reinforcer) จะช่วยกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมตามตอ้งการได ้ซึงสกินเนอร์ (Skinner,อา้ง
ถึงใน ทิศนา  แขมมณี, :57-58) เชือวา่ตวัเสริมแรงเป็นตวัแปรทีสําคญัในการเปลียนพฤติกรรม
หรือการเรียนรู้ของนกัเรียน ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเสริมแรงอาจเป็นรูปแบบของการ
ให้รางวลัทีเหมาะสมหรืออาจเป็นความพึงพอใจทีเกิดขึนจากความสําเร็จในการเรียนหรือการทาํ
กิจกรรม หลักการของสกินเนอร์ได้รับการนําไปพฒันาเป็นรูปแบบการสอนโปรแกรมซึงเป็น
โครงสร้างสาํคญั ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปัจจุบนั 

นอกจากนนัผูว้ิจยัไดศึ้กษาการสอนแนวคิดของนกัวิชาการเกียวกบัการสอนแบบอภิปราย 
ซึงเป็นวธีิสอนทีมุ่งช่วยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทวัถึง มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลียนประสบการณ์  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรืองทีเรียนกวา้งขึนส่งเสริม
ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งนกัเรียน ช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะต่าง ๆ เช่น ทกัษะการพดู การ
แสดงความคิดเห็น การโตแ้ยง้ การวิพากษว์ิจารณ์ และทกัษะการคิด ซึงช่วยเสริมสร้างความคงทน
ในการเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่างดี สิริวรรณ ศรีพหล ( : - ) และอาภรณ์  ใจเทียง (2553: 149) ได้
กล่าวถึงขนัตอนทีสาํคญัของการสอนแบบอภิปราย ประกอบดว้ย  ขนัตอน ไดแ้ก่ 1) ขนัเตรียมการ
อภิปราย โดยการกาํหนดหัวขอ้และรูปแบบการอภิปราย บทบาทครูและนักเรียนรวมทงัการจดั
หอ้งเรียนและอุปกรณ์การสอน ) ขนัดาํเนินการอภิปราย โดยครูบอกหวัขอ้หรือปัญหาการอภิปราย 
กาํหนดเงือนไขหลกัเกณฑ์ในการอภิปราย และดาํเนินการอภิปราย และ3) ขนัสรุป โดยใหผู้แ้ทนแต่
ละกลุ่มสรุปผล และครูสรุปอีกครังเพือความกระจ่างซึงสอดคลอ้งกบัทิศนา   แขมมณี ( : -

) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนทีสาํคญัของการอภิปรายไดแ้ก่ ) ครูจดันกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆกลุ่มละ
ประมาณ -  คน ) ครูนกัเรียนกาํหนดประเด็นในการอภิปราย ) นกัเรียนพูดคุยแลกเปลียนความ
คิดเห็นกนัตามประเด็นการอภิปราย ) นักเรียนสรุปสาระทีสมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกนัเป็น
ขอ้สรุปของกลุ่ม ) ครูและนักเรียนนําข้อสรุปของกลุ่มย่อยมาใช้ในการสรุปบทเรียน  ) ครู
ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 จากแนวคิดนกัการศึกษาขา้งตน้ในการวจิยัครังนีผูว้ิจยัไดย้ึดขนัตอนการสอนแบบอภิปราย
กลุ่มของ สิริวรรณ ศรีพหล ( : 40-42) อาภรณ์   ใจเทียง ( : 149-152) และทิศนา แขมมณี 
( : 345-350) มาปรับเพือให้มีความเหมาะสมกับเนือหาและวิธีการของการวิจยัครังนี ได้แก่               
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) ขนัเร้าความสนใจ ) ขนัให้ความรู้และฝึกปฏิบติั ) ขนัเตรียมการอภิปราย ) ขนัดาํเนินการ
อภิปรายโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และ ) ขนัสรุป  
 นอกจากนนัจากหลกัการแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้จากกลุ่มพฤติกรรมขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้
นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างและออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยจดัเนือหาเป็นระบบ และเรียน
ต่อเนืองกนั นกัเรียนจะศึกษาตามลาํดบัทีโปรแกรมจดัทาํไว ้มีการแทรกคาํถามเพือตรวจสอบความ
เขา้ใจของนกัเรียน แลว้แสดงผลยอ้นกลบั (Feedback) ตลอดจนการเสริมแรง (Reinforcement) และ
ยงัสามารถให้นักเรียนยอ้นกลับไปบทเรียนเดิมหรือข้ามบทเรียนทีนักเรียนรู้แล้วไปได้ด้วย 
นอกจากนียงัสามารถบนัทึกรายละเอียดเกียวกบันกัเรียน และผลการเรียนไดอี้กดว้ย ซึงลกัษณะการ
เรียนเป็นขนัตอน ได้แก่ ) ขนันาํเขา้สู่บทเรียน ) ขนันาํเสนอเนือหา ) ขนัถามและตอบ ) ขนั
ตรวจสอบคาํตอบ และ ) ขนัสรุปบทเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  

ดงันันในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัจึงสนใจใช้การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้วิธีสอน
แบบอภิปรายร่วมกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาจดักิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน ซึงผลการศึกษา
งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนแบบอภิปรายและทดลองใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือการเรียน
การสอนตลอดจนเป็นนวตักรรมทีสามารถนาํมาใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนซึงทาํให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน และมีความคงทนในการเรียนรู้ โดยมีกรอบแนวคิดการ
วจิยัดงัแผนภาพที 1  
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แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตัวแปรต้น 
การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

 

) ขนัเร้าความสนใจ  
- ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้/แนวการ

จดัเรียนรู้และกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  
) ขนัใหค้วามรู้และฝึกปฏิบติั  

- นักเรียนเรียนรู้และทาํแบบฝึกหัดจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีครูกาํหนดดว้ยตนเอง  

3) ขนัเตรียมการอภิปราย 

- ครูอธิบายชีแจงรูปแบบ /เงือนไข /
หลกัเกณฑใ์นการอภิปราย  

- ครูแจง้ประเด็นการอภิปราย  
 - แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพือ
อภิปรายร่วมกนั 

4) ขันดําเนินการอภิปรายโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

- นักเรียนดาํเนินการอภิปรายกลุ่มและ
แลกเปลียนความคิดเห็นโดยเสรี 

5) ขนัสรุป 
- นักเรียนร่วมกันสรุปผลการอภิปราย

โดยการทาํแผนผงัความคิด 

- นกัเรียนทาํแบบฝึกหดั 
- ครูประเมินและสะทอ้นผลการเรียนรู้

ของนกัเรียน 

ตัวแปรตาม 
 

ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวปี
อเมริกาเหนือ 

 

 

ความคงทนในการเรียนรู้ 

 

 

ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
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คําถามการวจัิย 
. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3                     

ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 . ความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานหลงัเรียนและหลงัเรียนผา่นไปแลว้ 2 สัปดาห์ มีความแตกต่างกนั
หรือไม่ 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน
อยูใ่นระดบัใด 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

2. เพือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้  เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานหลังเรียนและหลังเรียนผ่านไปแล้ว 2 
สัปดาห์ 

 3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 . ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3                     
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. ความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ       

ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานหลงัเรียนและหลงัเรียนผา่นไปแลว้ 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกนั 

  
ขอบเขตการวจัิย  
 . ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนกาํแพงแสน
วิทยา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ซึงกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน                 
10 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียนทงัสิน 329 คน 

   ส
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 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  3/1 จํานวน  5 คน            

โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ซึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2557 ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัสลากโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม 

 2. ตัวแปรทศึีกษา 
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ 

         การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
         2.2.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ 
                   2.2.2 ความคงทนในการเรียนรู้           

                  2.2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

3. เนือหาทใีช้ในการวจัิย  
     เนือหาทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นเนือหาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สาระภูมิศาสตร์ ส 23102 สังคมศึกษา 6 หน่วยการเรียนรู้ที 7 เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ  
 4. ระยะเวลาทใีช้ในการทดลอง 

    ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลองครังนีอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 1  คาบ
เรียน คาบเรียนละ 50 นาที เป็นเวลา  สัปดาห์ สัปดาห์ละ  คาบเรียน รวมทงัสิน 10 คาบเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือให้เขา้ใจความหมายเฉพาะของคาํทีใช้ในการวิจยัครังนีให้มีความหมายตรงกนั ผูว้ิจยั
ไดนิ้ยามความหมายต่างๆ ไวด้งันี 

. การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน หมายถึง การจดัการเรียนการสอนทีครูนาํวิธีการสอน
แบบอภิปรายกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ทีหลากหลาย  ซึงมีขนัตอน
ดงันี ) ขนัเร้าความสนใจ ) ขนัใหค้วามรู้และฝึกปฏิบติั ) ขนัเตรียมการอภิปราย ) ขนัดาํเนินการ
อภิปรายโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และ ) ขนัสรุป 

 . ผลสัมฤทธิทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนที ได้จากการทํา
แบบทดสอบวดัความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการ
สร้างสรรค์ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัจากทีได้เรียนเรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ซึงเป็น
แบบทดสอบปรนยัชนิด  ตวัเลือกทีผูว้จิยัสร้างขึน  

   ส
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3. ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนทีคงอยู่ในด้านความรู้ 
ความจาํ โดยทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน หลงัจากการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึงเวน้
ระยะเวลาหลงัจากการสอนสินสุดลงไป 2 สัปดาห์  

. ความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจาก
การเรียนรู้ วดัไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นทีผูว้จิยัสร้างขึน 

5. นักเรียน หมายถึง ผูที้กาํลงัศึกษาอยู่ระดับชันมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนกาํแพงแสน
วทิยา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557                    
 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานสูงขึน 

. นกัเรียนมีทกัษะในการอภิปราย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ฝึกทกัษะการพูดการคิด 
การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้าํ ผูต้าม การรับฟังความคิดเห็น และการเป็นสมาชิกทีดี
ของกลุ่ม 

3. เป็นแนวทางสําหรับครูในการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สาํหรับนกัเรียนสาระอืนๆต่อไป 
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บทท ี 2 

 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

  

 การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   
ศาสนาและวฒันธรรม 

2. การจดัการเรียนการสอนวชิาภูมิศาสตร์ 
. การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

4. วธีิสอนแบบอภิปราย 

5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
6. ความคงทนในการเรียนรู้ 
7. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา พุทธศกัราช 2553 ได้ยึดตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแนวทางหรือขอ้กาํหนดของการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา ทีจะใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกาํหนด มุ่งพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพโดยมุ่งหวงัให้มีความสมบูรณ์ทงัด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา อีกทงั           
มีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติและมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากลเพือการแข่งขนัใน
ยคุปัจจุบนั ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 

1. วสัิยทัศน์ 
โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยาเป็นโรงเรียนชันนําในการจดัการศึกษา ให้นักเรียนมีคุณธรรม        

นาํความรู้ และมีคุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามมาตรฐานสากล 

   ส
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2. พนัธกจิ 

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพ 

2. จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สือนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีีทนัสมยั 

4. ปลูกฝังให้นกัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักสุขภาพ เป็นคน
ดีมีคุณธรรม รู้จกัคิดวเิคราะห์ และใชเ้ทคโนโลยเีพือการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 นกัเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. หลกัการ 

 หลกัการของโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา ไดย้ดึตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ดงันี 

 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรมบน
พืนฐานความเป็นเป็นไทยควบคู่กบัการเป็นสากล 

 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอํานาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 3. เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

 4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทงัดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการ
เรียนรู้ 

 5. เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาทีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 

 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
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5. จุดหมาย 

 จุดหมายของโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา ไดย้ดึตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ดงันี 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติั
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2. มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี
ทกัษะชีวติ 

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกาํลงักาย 

 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมนัในวิถีชีวิตและ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 5. มี จิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

 

6. สมรรถนะสําคัญและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียน 
 สมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา ไดย้ึดตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงันี 

 สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน       

การเรียนรู้ ซึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดนันจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
สมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงันี 

 1. ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร ทีใช้ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกและทศันะของตนเองเพือแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทงัการเจรจาต่อรองเพือขจดั
และลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกัเหตุผลและความ
ถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสารทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเอง
และสังคม 
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 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพือนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ ที
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มา
ใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาและมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที
เกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิงแวดลอ้ม 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือง การทาํงานและการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม
และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีดา้น
ต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ 
การสือสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพฒันาให้นักเรียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พือให้อยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ดงันี 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์    

2. ซือสัตยสุ์จริต 

 3. มีวนิยั      

4. ใฝ่เรียนรู้ 

 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง    

6. มุ่งมนัในการทาํงาน 

7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ 
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 7. โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

 

ตารางที 1 แสดงโครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3  

 
ชันมธัยมศึกษาปีท ี   ( ภาคเรียนท ี  ) ชันมธัยมศึกษาปีท ี   ( ภาคเรียนท ี  ) 

รายวชิา หน่วยกติ
(ชม.) 

รายวชิา หน่วยกติ
(ชม.) 

รายวชิาพนืฐาน 11.0 
( 4 ) 

รายวชิาพนืฐาน 11.0 

 ( 4 ) 
ท  ภาษาไทย  . ( ) ท  ภาษาไทย  . ( ) 
ค  คณิตศาสตร์พืนฐาน  . ( ) ค  คณิตศาสตร์พืนฐาน  . ( ) 
ว  วทิยาศาสตร์พืนฐาน  . ( ) ว  วทิยาศาสตร์พืนฐาน  . ( ) 
ส  สงัคมศึกษา  .5(6 ) ส 2 สังคมศึกษา  .5(6 ) 
ส 2 ประวติัศาสตร์  . ( ) ส  ประวติัศาสตร์  . ( ) 
พ  สุขศึกษา  . ( ) พ 3 สุขศึกษา  . ( ) 
พ 2 พลศึกษา   . ( ) พ  พลศึกษา   . ( ) 
ศ  ศิลปะพืนฐาน 5 . ( ) ศ  ศิลปะพืนฐาน 6 . ( ) 
ง  งานอาชีพเพือการดาํรงชีวติ 

3 

. ( ) ง 2 เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือสาร 3 

. ( ) 

อ  ภาษาองักฤษ  . ( ) อ  ภาษาองักฤษ  . ( ) 
รายวชิาเพมิเตมิ 2.5 ( 0 ) รายวชิาเพมิเตมิ 2.5 ( 0 ) 
ท  นิทานพืนบา้น  . ( ) ท  นิทานพืนบา้น  . ( ) 
ส  กฎหมายเบืองตน้ . ( ) ส  กฎหมายทีใชใ้น

ชีวติประจาํวนั 

. ( ) 

อ  เสริมทกัษะภาษาองักฤษ  . ( ) อ  เสริมทกัษะภาษาองักฤษ  . ( ) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ( ) กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ( ) 
กิจกรรม แนะแนว (20) กิจกรรม แนะแนว ( ) 
กิจกรรม ลูกเสือ/ยวุกาชาด (17) กิจกรรม ลูกเสือ/ยวุกาชาด (18) 
กิจกรรม ชุมนุม ( ) กิจกรรม ชุมนุม ( ) 
กิจกรรม เพือสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 
( ) กิจกรรม เพือสงัคมและ

สาธารณประโยชน์ 
(7) 

 รวมเวลาทงัสิน    รวมเวลาทงัสิน   
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8. คําอธิบายรายวชิาพนืฐาน ส 23102   สังคมศึกษา 6 

        
คําอธิบายรายวชิาพนืฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ชันมัธยมศึกษาปีท ี 3  

ภาคเรียนที 2 เวลา   60 ชัวโมง   จํานวน 1.5 หน่วยกติ   
 

 

   ศึกษาความหมาย   ประเภทของตลาด อุปสงค ์ อุปทาน  ความสําคญัของกลไกราคา  การ
กาํหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ  หลกัการปรับ  การเปลียนแปลงราคาสินคา้และบริการ  สํารวจ
สภาพปัจจุบนัและปัญหาท้องถินทงัทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และสิงแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหา
ท้องถินแนวทางการแก้ไข  พฒันาท้องถิน  โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงการพฒันาในระดบัต่างๆ  หลักการสําคญัของ
ระบบสหกรณ์ ความสัมพนัธ์ของแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัสหกรณ์  เพือประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน บทบาทหน้าทีของรัฐบาลในการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ   บทบาท
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและบทบาทอืนของรัฐบาลในเศรษฐกิจ  สังคมของไทย  
นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล   บทบาทสําคญัของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ   ลกัษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ   ผลกระทบทีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ  
เงินฝืด   ความหมาย   สาเหตุและแนวทางแกไ้ขภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  สภาพและสาเหตุของปัญหา
การวา่งงาน   ผลกระทบจากปัญหาการวา่งงาน   แนวทางการแกไ้ขปัญหาวา่งงาน   การคา้และการ
ลงทุนระหว่างประเทศ   สาเหตุ   วิธีการกีดกนัทางการคา้ระหว่างประเทศ   ศึกษาเครืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ทีแสดงลักษณะทางกายภาพ    และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้                    
การเปลียนแปลงประชากร   เศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้   ปัญหาเกียวกับ
สิงแวดลอ้มทีเกิดขึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้  ผลกระทบต่อเนืองของสิงแวดลอ้มใน
ทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใตที้ส่งผลต่อประเทศไทย 

 โดยใชก้ระบวนการอธิบาย การวิเคราะห์ และปฏิบติัให้เกิดความรู้   ความคิด   ความเขา้ใจ   
สามารถสือสารในสิงทีเรียนรู้   และนาํไปปฏิบติัได ้

 เห็นคุณค่าในการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั   ตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ที
เหมาะสม 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวดั 

 มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส .  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใชท้รัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทงัเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพือการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

 ตัวชีวดั 

 . อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.1 ม. 3/1)  
. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพฒันาท้องถินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                          

(ส 3.1 ม. 3/2) 
. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ (ส 3.1                     

ม. 3/3) 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส .  เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชีวดั 

 . อธิบายบทบาทหนา้ทีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.2 ม. 3/1)  
. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐทีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 

และประเทศชาติ (ส 3.2 ม. 3/2)  
. อภิปรายบทบาทความสําคญัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ส 3.2                  

ม. 3/3) 
. อภิปรายผลกระทบทีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด (ส 3.2 ม. 3/4)  
. วเิคราะห์ผลเสียจากการวา่งงานและแนวทางแกปั้ญหา (ส 3.2 ม. 3/5) 

 . วเิคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ (ส 3.2 ม. 3/6) 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส .  เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและตระหนักถึงความสัมพนัธ์ของ
สรรพสิงทีปรากฏในระวางทีตามธรรมชาติ สิงทีมีผลต่อกนัและกนัในแผนทีและเครืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการค้นหาข้อมูลภูมิสารสนเทศ   อันจะนําไปสู่การใช้และการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวชีวดั 

 . ใชเ้ครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะ
ทางกายภาพ และสังคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ส .  ม. / ) 
 . วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต ้(ส .  ม. / ) 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส .  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิด 
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร  และสิงแวดลอ้ม เพือ
การพฒันาทียงัยนื  

ตัวชีวดั 

 . ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส .  ม. / )  
 . สํารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส .  ม. / ) 
 

รวมทงัหมด   
15 ตวัชีวดั   

 

จุดมุ่งหมายรายวชิา ส 23102   สังคมศึกษา 6   

จุดมุ่งหมายของรายวชิา ส 23102   สังคมศึกษา 6  ของโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยาไดย้ึดตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีตอ้งการพฒันานักเรียนให้เป็นคนดี                 
มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน  
(มธัยมศึกษาปีที 3) และนกัเรียนมีคุณภาพ ดงันี 

1. มีความรู้เกียวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพือพฒันาแนวคิด เรืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

2. มีทกัษะทีจาํเป็นต่อการเป็นนกัคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดรั้บการพฒันาแนวคิด และขยาย
ประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ไดแ้ก่ เอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ในดา้นศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ความเชือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ประวติัศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ ดว้ยวธีิการทางประวติัศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
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3. รู้และเขา้ใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนาํมาใช้เป็นประโยชน์               
ในการดาํเนินชีวติและวางแผนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

9. โครงสร้างรายวชิา ส 23102   สังคมศึกษา 6    
ตารางที 2 แสดงโครงสร้างรายวชิา ส 23102   สังคมศึกษา 6  

 
ในการวิจัยครังนีผูว้ิจ ัยดําเนินการทดลองเนือหาสาระภูมิศาสตร์ของรายวิชาพืนฐาน                   

ส 2 สังคมศึกษา 6 โดยใชห้น่วยการเรียนรู้ที 7 เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ตวัชีวดัที ส .  ม. /  ,
ม.3/2  ส 5.2 ม.3/2 และม.3/3 ซึงใชร้ะยะเวลาทงัสิน จาํนวน 10 คาบเรียน 

 

หน่วย
ท ี

ชือหน่วย สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน 

(ชม.) 
1 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ - ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

- การกาํหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 

- ความหมายและตวัอยา่งของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

- หลกัการปรับและเปลียนแปลงราคาสินคา้และบริการ 

6 

2 เศรษฐกิจพอเพยีงกบัการพฒันา
ทอ้งถินและระบบสหกรณ์ 

- การพฒันาทอ้งถินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์ 6 

3 รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจและ
นโยบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

- บทบาทนโยบายของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

- นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 6 

4 ปัญหาเศรษฐกิจในระดบัประเทศ - ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 

- ปัญหาการวา่งงาน 6 

5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและ 

การดีดกนัทางการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

- การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ 

- การกีดกนัทางการคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ 
6 

6 เครืองมือทางภูมิศาสตร์ เครืองมือทางภูมิศาสตร์ 10 

7 ทวีปอเมริกาเหนือ - ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ  
- ลกัษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ   
- ลกัษณะทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ  
- ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมของทวปีอเมริกาเหนือ  
- วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ  

10 

8 ทวีปอเมริกาใต ้ - ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต ้
- ลกัษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต ้

- ลกัษณะทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต ้

- ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมของทวปีอเมริกาใต  ้

- วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาใต ้

 

10 
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การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
 จากลกัษณะเนือหาวิชาเกียวกับภูมิศาสตร์จะพบว่า เนือหาวิชาภูมิศาสตร์เป็นเนือหาทีมี
ความหลากหลายของขอ้มูล มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพืนที อีกทงัยงัมีเนือหารายละเอียดที
จาํเป็นตอ้งจดจาํและทาํความเขา้ใจ ดงันนัครูจึงจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิค วิธีการจดัการเรียนรู้ ตลอดจน
สือการเรียนการสอนทีทาํให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดทีถูกต้อง 
อย่างไรก็ตามในการจดัการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ครูอาจใช้หลกัเกณฑ์ในการจดัการเรียนการสอน 
(นาตยา ภทัรแสงไทย, : ) ดงันี 
 . สอนความคิดรวบยอดต่างๆทีเกียวกับเรืองทีตัง สถานทีบนพืนผิวโลก เรืองการ
เปลียนแปลง เรืองอากาศ เครืองมือประกอบการสอนทีช่วยไดดี้คือ ลูกโลกและแผนที เพือให้เขา้ใจ
มาตราส่วนในแผนทีไปสู่การพฒันาความคิดเรืองความใกล้-ไกล เรืองพืนที เน้นความสัมพนัธ์
ระหว่างระยะทางกับเส้นละติจูด ลองจิจูด นอนกจากนันการให้บทเรียนหรือแบบฝึกหัดทีจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นภาพเกียวกบัพืนทีทางภูมิศาสตร์ด้วยการให้ทาํแบบฝึกหัดแผนทีในสมุด
แผนทีหรือแผนทีโครงร่างและการให้ศึกษาแผนทีประเทศต่างๆตอ้งสอนเป็นเขตหรือภูมิภาคแลว้
จึงแยกรายละเอียดในภายหลงั เช่น การสอนภาคใต ้ควรแยกรายละเอียดทวัๆไปว่ามีลกัษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจในภาพรวมก่อนต่อจากนันจึงกล่าวถึงเป็นรายจงัหวดัตามลาํดบัจาก
ภาพรวมไปหาส่วนย่อยเพราะความเคลือนไหวในวิชาภูมิศาสตร์ในปัจจุบนัเน้นความสําคญัของ
การศึกษาสภาพแวดลอ้มความสัมพนัธ์ของมนุษยที์มีต่อสิงแวดลอ้ม ครูจึงสามารถนาํความคิดรวบ
ยอด เรืองนิเวศวทิยา มลภาวะ การอนุรักษรั์กษาธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการจดัเนือหาทีจะสอน
ไดอี้กวธีิหนึง ดงันนัการสอนความคิดรวบยอดจึงเป็นหวัใจสาํคญัของการสอนภูมิศาสตร์ 
 . สอนโดยวิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า การศึกษาของนักภูมิศาสตร์ใช้
หลกัการเดียวกนักบันักวิทยาศาสตร์นันคือกระบวนการสังเกตรวบรวมขอ้มูลเพือวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ หยงัรู้ การหยงัรู้ของนกัภูมิศาสตร์เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทางคือ ความสามารถมองเห็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์ สิงแวดล้อมธรรมชาติ สิงแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึนและแบแผน
วฒันธรรมความเป็นอยู ่
 . การสอนควรเริมจากสิงทีอยูใ่กลต้วันกัเรียนแลว้ขยายวงกวา้งห่างตวันกัเรียนออกไปจาก
สิงทีคุน้เคย จากประสบการณ์ทีมีอยูก่่อน จากธรรมชาติแวดลอ้มทีใกลชิ้ดและขยายห่างออกไปดว้ย
การเปรียบความคลา้ยคลึงและความแตกต่างโดยใชดิ้นแดนเป็นศูนยก์ลาง 
 . เริมสอนจากสิงทีเป็นรูปธรรม สิงทีมีตวัตนไปสู่สิงทีเป็นนามธรรมทีไม่มีตวัตน 
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. สอนให้นักเรียนเกิดความสนใจ เข้าใจอย่างแท้จริง ด้วยการฝึกให้ทักษะการอ่าน               
การแปลความหมายจากแผนที แผนภูมิ ไดอะแกรม สถิติหรือโดยการอภิปราย การแกปั้ญหาและวิธี
สืบสวนสอบสวน 

. เลือกกิจกรรมและสือการเรียนใหเ้หมาะสมกบัวยัและสภาพทอ้งถิน 
. ดึงดูดความสนใจของนักเรียน  โดยใช้ข่าวและเหตุการณ์ ปัจจุบัน  เช่น  เกิดพาย ุ

แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม เกิดความแห้งแล้ง เป็นต้น โดยนํามาให้นักเรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ 
อภิปรายร่วมกนั นักเรียนจะเห็นประโยชน์และคุณค่าของภูมิศาสตร์ตลอดจนเกิดความเขา้ใจใน
สภาพความเปลียนแปลงของธรรมชาติอยา่งแตกฉาน 

สําหรับเทคนิควิธีสอนภูมิศาสตร์ทีเหมาะสมซึงครูควรพิจารณานาํไปใชก้บันกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษา (วนัเพญ็  วรรณโกมล, : - ) ไดแ้ก่ 

. วิธีการสังเกต (Observation Method) สอนโดยวิธีให้สังเกตและปฏิบติั วิธีคิดพิจารณา
จากประสบการณ์ตรง เช่น สังเกตสภาพแวดลอ้มีพบเห็นนาํมาประกอบเรือง เรียนช่วยให้นกัเรียน
รู้จกัสังเกตสิงทีอยูใ่กลต้วั เช่น สภาพทอ้งถินทีตนอาศยัอยูเ่ป็นพืนฐานในการพฒันาสติปัญญาและ
เป็นการปลูกฝังเบืองตน้ใหมี้วธีิคิดอยา่งเป็นวทิยาศาสตร์ 

. วิธีศึกษานอกสถานที (Excursion Method) สอนโดยพานักเรียนไปศึกษาและดูภูมิ
ประเทศจริงหรือแหล่งขอ้มูลทีสอนไปแลว้ โดยครูผูส้อนตอ้งวางแผนดว้ยการวางเคา้โครงหัวขอ้
เรืองทีจะตอ้งศึกษาและเมือกลบัมาสู่ห้องเรียนตอ้งมีการอภิปรายผลการศึกษานอกสถานทีจะช่วย
ใหน้กัเรียนเกิดความคิดรวบยอดทีถูกตอ้ง การเรียนโดยการกระทาํ เรียนโดยสังเกต พิจารณาคน้ควา้
และสือสารจะใหน้กัเรียนไดเ้รียนประสบการณ์จะเกิดความประทบัใจ สามารถจดจาํไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

. วิธีสอนแบบโครงการ (Project Method) สอนโดยนักเรียนทําโครงการซึงเป็นการ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีทางธรรมชาติจากปัญหาทีเกิดขึน ร่วมกนัคิดวิธีการแกปั้ญหาโดยใช้กระบวนการ
แกปั้ญหา ทกัษะกระบวนการและนาํวิธีการเขียนโครงการดาํเนินงานตามโครงการตลอดจนการ
ประเมินผลโครงการ การสอนโดยใหน้กัเรียนไดท้าํโครงการเกียวขอ้งกบัสภาพชีวติจริง นกัเรียนจะ
เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค ์เกิดความชาํนาญ มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเรียนรู้วธีิการทาํงาน
ทีเป็นระบบ สามารถนาํกระบวนการนีไปใชใ้นการดาํเนินชีวติไดใ้นอนาคต 

. วิธีสอนโดยภูมิภาค (Regional Method) เป็นการสอนโดยการแบ่งประเทศออกเป็น
ส่วนๆตามภูมิภาค โดยการแบ่งเขตภูมิภาคอยา่งกวา้งๆ จาํแนกเป็นเขตๆ แต่ละเขตกล่าวถึงตาํแหน่ง
ทีตงัโครงสร้างลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ เศรษฐกิจ ประชากร วฒันธรรม การเมืองการ
ปกครอง การคมนาคมและความสัมพนัธ์กบัดินแดนใกลเ้คียง วธีิภูมิภาคนีเป็นทีนิยมเนืองจากมีการ
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จดัลาํดบัเนือหาเป็นขนัตอนจากส่วนกวา้งไปหาส่วนยอ่ย แมแ้ต่ในแบบเรียนเนือหาทางภูมิศาสตร์ก็
ใชเ้ป็นวธีิภูมิภาค 

นอกจากนีครูควรพิจารณาเทคนิคหรือวิธีสอนอืนๆและนาํมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัเนือหา เช่น 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด การสอนแบบศูนยก์ารเรียน การสอนโดยวิธีสื บสวนสวน           
การสอนแก้ปัญหา การสอนแบบอภิปรายและการสอนแบบให้ความร่วมมือ เป็นต้น หรืออาจ
จดัการเรียนการสอนทีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยเน้นการใช้สือการสอนทีมี
ประสิทธิภาพ เช่น บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการเรียนรู้ เป็นต้น เพือให้เกิดความเข้าใจในสิงทีเป็น
รูปธรรมจะทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจชดัเจนยงิขึน อยา่งไรก็ตามการจดัการเรียนการสอนแบบนี
จาํเป็นทีครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใช้สือการสอนประกอบอย่างเหมาะสม ดงันนั
สือการสอนจึงเป็นอีกองค์ประกอบหนึงทีมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเนือหา
ภูมิศาสตร์รวมทงัเนือหาอืนๆดว้ย (นาตยา ภทัรแสงไทย, : 7) 

สําหรับการวิจัยครังนีผู ้วิจ ัยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้วิธีสอนแบบ
อภิปรายร่วมกบักบัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือทีสามารถ
ช่วยดึงดูดความสนใจของนกัเรียน เนือหาบางส่วนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีผูว้จิยัสร้างมี
ภาพ ข่าวและเหตุการณ์ ทีกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เช่น เกิดพายุ แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม 
เกิดความแห้งแลง้ เป็นตน้ นกัเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนเนือหาไดด้้วยตนเอง หลงัจากนัน
นาํมาใหน้กัเรียนไดศึ้กษา วเิคราะห์ อภิปรายร่วมกนั ทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและเห็นภาพทาง
ภูมิศาสตร์ได้ชัดเจนยิงขึน  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมใน                
การจดัการเรียนรู้ ซึงผูว้จิยัไดส้ร้างขนัตอนให้มีลกัษณะเฉพาะจนเกิดเป็นลกัษณะแบบผสมผสานซึง
ผูว้จิยัจะกล่าวถึงในลาํดบัต่อไป 
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การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานไวห้ลายแนวทาง ดงันี 

ดริสคอลล์ (Driscoll ,2002,อา้งถึงใน อาภรณ์  ใจเทียง 2540: 133) ให้นิยามของการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ว่าเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการ
ทาํงานจริงเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้ความยืดหยุน่ มีการผสมผสานยทุธิวธีิในการ
เรียนการสอนทีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั โดยใชสื้อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
รูปแบบการเรียนการสอนทีหลากหลายทงัการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการเรียนการสอน
แบบเผชิญหน้า เพือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพือใหน้กัเรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายการจดัการเรียนการสอน 

เจนเนตร มณีนาค (2545: 66) ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานว่า 
หมายถึง การผสานกนัระหวา่งสือการสอนหลากหลายชนิดไม่วา่จะเป็นการสอนทีมีครูยืนบรรยาย
ให้การอบรม หรือการสอนแบบให้ทาํเวิร์คชอร์ปทีมีผูรู้้คอยตอบคาํถามอยา่งแจ่มแจง้ หรือการอ่าน
จากตาํรารวมทงัการใชอี้เลิร์นนิง 

อาภรณ์ ใจเทียง ( : ) ไดใ้หค้วามหมายของการสอนแบบผสมผสานวา่ การสอนทีครู
นาํวธีิการสอนหลายวธีิ มาผสมผสานกนัเพือมุ่งใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ทีสุด 

 ปณิตา วรรณพิรุณ ( : )  ไดส้รุปเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว้
วา่ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นความยืดหยุ่น มีการผสมผสานยุทธวิธีในการเรียน
การสอนทีหลากหลายเข้าด้วยกันโดยใช้สือการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และ
รูปแบบการเรียนการสอนทีหลากหลายทงัการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการเรียนการสอน
แบบเผชิญหน้า เพือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้
นกัเรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอน 

ศรีศกัดิ จามรมาน ( 49: 31- ) ไดก้ล่าวว่า Blended Learning (BL) หรือการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน เป็นการมาบรรจบกนัโดยการผสมผสานของลกัษณะการเรียนการสอนทีมีสิงแวดลอ้ม
แตกต่างกนักล่าวคือ ดา้นแรกเป็นลกัษณะของสิงแวดลอ้มทางการเรียนการสอนแบบดงัเดิมในชนั
เรียน (Traditional Classroom) ทีครูและนักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัแบบเผชิญหน้า (face-to-face)อีก
ด้านหนึงเป็นการนําเอาลักษณะของสิงแวดล้อมทางการเรียนการสอนทีนําเอาความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสือคอมพิวเตอร์ (Computer-mediated) แบบออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เพือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้แมว้า่ไม่ไดอ้ยูภ่ายในชนัเรียน อตัราส่วนที
นิยมในการจดัการเรียนการรู้แบบผสมผสาน คือการเรียนรู้โดยใชสื้อคอมพิวเตอร์ออนไลน์นอกชนั
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เรียนประมาณ % - % ซึงการแบ่งช่วงของการเรียนรู้ภายในชันเรียนและภายนอกชันเรียน
ขึนอยูก่บัความเหมาะสมของ เนือหา วตัถุประสงค ์ตลอดจนความพร้อมของอุปกรณ์ นกัเรียน และ
ครู 

 ไวท ์ลอค และเจลฟ์ (White lock and Jelf ,2003,อา้งถึงใน ดารารัตน์  มากมีทรัพย ์ 53:38) 
ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบผสมผสานไวว้่า เป็นการรวมของการเรียนแบบดังเดิมด้วย
วิธีการเรียนออนไลน์บนเวบ็ การรวมการใช้สือ และเครืองมือในสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการรวมวธีิการสอนหลากหลายวธีิโดยไม่คาํนึงถึงการใชเ้ทคโนโลย ี 
 การ์ริสัน (Garrison,2008,อา้งถึงใน ดารารัตน์  มากมีทรัพย ์ 53:38) ไดก้ล่าวถึงการเรียน
แบบผสมผสานไวว้า่ เป็นการรวมแนวคิดของการเผชิญหนา้ของการเรียนแบบดงัเดิมและการเรียน
แบบออนไลน์เข้าไวด้้วยกันโดยมีหลักการพืนฐานจากการสนทนาแบบเผชิญหน้าและการ
ติดต่อสือสารแบบออนไลน์เป็นการบูรณาการผสมผสานเอาขอ้ดีทีเป็นจุดแขง็ของแต่ละรูปแบบการ
เรียนรู้มาใชร่้วมกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมภายใตส้ภาพแวดลอ้มและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ซึงสิงสาํคญั
ทีสุดในการเรียนแบบผสมผสานคือ การคาํนึงถึงหลกัการพืนฐานในการออกแบบเกียวกบัการจดั
โครงสร้างการเรียนรู้ วิธีการสอนและการเรียนรู้ ขอ้สังเกตทีสําคญัในการออกแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานคือ แนวคิดเกียวกบัการบูรณาการการเรียนแบบเผชิญหนา้ของการเรียนแบบดงัเดิมและ
การเรียนแบบออนไลน์ โดยการคาํนึงถึงการออกแบบ การปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรและชวัโมง
ทีใชติ้ดต่อในการเรียนแบบเผชิญหนา้ 

สรุป ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน คือ การจดัการเรียนการสอนทีครูนาํ
วิธีสอนมาผสมผสานกบัเทคโนโลยี สําหรับการวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้จดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
โดยนําวิธีการสอนแบบอภิปรายกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพือให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ที
หลากหลาย ซึงมีขนัตอนดงันี ) ขนัเร้าความสนใจ ) ขนัให้ความรู้และฝึกปฏิบติั ) ขนัเตรียมการ
อภิปราย ) ขนัดาํเนินการอภิปรายโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และ ) ขนัสรุป เพือให้นกัเรียนไดมี้การ
เรียนรู้ทีหลากหลาย และสามารถบรรลุเป้าหมายการจดัการเรียนการสอน 

 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนการรู้แบบผสมผสาน 

มีนกัการศึกษาหลายท่านทีไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานไว้
ดงันี 

ฐิติชัย รักบํารุง ( : 33-35) ได้กล่าวว่าการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานให้ประสบ
ผลสาํเร็จมีพืนฐานจากองคป์ระกอบเหล่านี  
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1. การระบุความต้องการทีแท้จริงของการเรียนรู้ (Identifying the Core Learning Need) 

การระบุความตอ้งการในการเรียนรู้ของการเรียนรู้แบบผสมผสานตอ้งพิจารณาวา่สิงใดทีตอ้งการให้
เกิดขึนกบันกัเรียนเพือจดัหาวธีิการทีเหมาะสมกบัตวันกัเรียน หนึงในประโยชน์ของการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานคือ เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนตามความสนใจและความต้องการ โดยมีการระบุ
จุดประสงค์การเรียนรู้อย่างเฉพาะเจาะจง และเล็งเห็นความสําคญัของการปรับปรุงการเรียนรู้
รายบุคคล ความคิดสร้างสรรค ์การจดัประสบการณ์ การออกแบบบทเรียนโดยใชค้วามหลากหลาย
ของสือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการทีแตกต่างกนั ในขนันีควรพิจารณาว่าทาํอย่างไรจึงสามารถ
ประยุกต์ใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เขา้กบัการเรียนการสอน รวมถึง
การวางโครงสร้างใหเ้หมาะสมเพือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2. การกาํหนดระดบัสิงทีตอ้งการให้เกิดขึนกบันักเรียนและการกาํหนดระยะเวลาทีใช้ใน
การศึกษา (Establishing the Level of Demand/ Timescale) การพฒันาและแก้ปัญหาทางการเรียน
ควรดาํเนินการควบคู่ไปกบัการประเมินสิงทีตอ้งการให้เกิดขึนกบันกัเรียน (จุดประสงคก์ารเรียนรู้) 
การคาํนึงถึงระยะเวลาทีใชใ้นการศึกษาเนือหาในแต่ละเรืองเพือให้นกัเรียนบรรลุวตัถุประสงคที์ตงั
ไว ้การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างและออกแบบบทเรียนเพือตอบสนอง
การเรียนรู้รายบุคคล เนืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถออกแบบบทเรียนให้มีความยืดหยุ่น
เพือช่วยในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ สิงสําคญัคือการระบุสิงทีจะเกิดขึนกบันกัเรียน
ตอ้งระบุสิงทีตอ้งการให้เกิดขึนทงัในปัจจุบนัและอนาคต เพือกาํหนดกรอบการออกแบบการเรียนรู้
แบบผสมผสานให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัระดบัสิงทีตอ้งการให้เกิดขึนกบันักเรียนและการ
กาํหนดระยะเวลาทีใชใ้นการศึกษาเนือหาแต่ละเรือง 

3. การคาํนึงถึงความแตกต่างของลกัษณะการเรียนรู้ (Recognizing the Different Learning 

Styles) ความแตกต่างของลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนเป็นองค์ประกอบหนึงทีควร
พิจารณา เนืองจากเป็นหนทางในการช่วยให้นกัเรียนเกิดความสนใจและใส่ใจในการเรียน ซึงการ
เรียนรู้แบบผสมผสานสามารถจดัรูปแบบการเรียนให้ตอบสนองลกัษณะการเรียนรู้ของนกัเรียนได ้
โดยกาํหนดขอบเขตของการแกปั้ญหาทางการเรียนพร้อมกบัการพิจารณาและการเอืออาํนวยให้เกิด
การพฒันาในการจดัลกัษณะการเรียนแบบใหม่ โดยไม่ลืมทีจะถามตนเองวา่ “ทาํอยา่งไรจึงสามารถ
ทาํใหเ้กิดสิงทีแตกต่างไดอ้ยา่งแทจ้ริง” 

4. การมองเห็นถึงศกัยภาพดา้นความสร้างสรรคข์องรูปแบบการเรียนรู้ทีมีความแตกต่างกนั 
(Looking Creatively at the Potential of Using Different Forms of Learning) ผูส้ร้างบทเรียนมกันํา
คาํหรือขอ้ความมาใส่บนหน้าจอโดยไม่คาํนึงถึงการใส่ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนีผูอ้อกแบบ
เว็บ ส่วนใหญ่สร้างขอ้ความและภาพเคลือนไหวโดยปราศจากความคิดทีแปลกใหม่และขาดการ
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คาํนึงถึงความเหมาะสมของกลวธีิการถ่ายทอดความรู้เพือใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ซึง
บางครังไม่ไดส้ร้างความประทบัใจแก่นกัเรียนส่งผลให้นกัเรียนไม่บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตาม
ทีตงัไว ้ดงันนัจุดเริมตน้ทีจะนาํการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใชเ้พือจดัการเรียนรู้ควรคาํนึงถึงการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีโดยประยุกตใ์ห้เขา้กบัทอ้งถิน ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางการเรียน และ
บริบทของเนือหารายวิชา การคิดวิธีการให้นกัเรียนเขา้ถึงเนือหาทีแตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิม 
พฒันาลกัษณะของการเรียนรู้แบบผสมผสานเพือใหไ้ดรู้ปแบบเหมาะสมกบันกัเรียนจนนาํไปสู่การ
บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้โดยผา่นเครืองมือสนบัสนุนทางเทคโนโลย ี

5. การดําเนินงานร่วมกับการเตรียมการในปัจจุบันเพือระบุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
(Working with the Current Provides to Identify the Learning Objectives) สถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่งมีความแตกต่างกัน ทงัทางด้านบริบท ทีตัง วิธีการใช้จิตวิทยาทีเหมาะสม ซึงเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถนาํมาใช้เป็นเครืองมือหรือสร้างสิงแวดลอ้มอิเลกทรอนิกส์ขึนได ้การเรียนรู้
แบบผสมผสานสามารถทาํให้เกิดการรวมกนัของวิธีการสอนหลายอย่างเขา้ดว้ยกนั โดยผ่านการ
วเิคราะห์ความตอ้งการและจดัวธีิการอยา่งเหมาะสมให้แก่นกัเรียน ดงันนัการออกแบบการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบันักเรียนขึนอยู่กบัลกัษณะของการเรียนรู้ทีมีอยูเ่ช่นถา้การเรียนรู้ภายในชนัเรียนหรือ
การเรียนรู้แบบเผชิญหน้าค่อนขา้งจดัการไดดี้ การนาํการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจนาํมา
ประยุกตใ์ชเ้พียงเล็กน้อย แต่ถา้พิจารณาแลว้วา่มีการสนบัสนุนหรือมีความพร้อม ตลอดจนเนือหา
นนัมีความเหมาะสมทีจะใชก้ารออกแบบและนาํเทคโนโลยมีาช่วยพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาทีพบใน
การเรียนจึงควรใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน ดงันันการเตรียมการเกียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานจึงตอ้งคาํนึงถึงจุดประสงคก์ารเรียนรู้วา่ควรเนน้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ภายในชนัเรียน
หรือการใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเหมาะสมกบันกัเรียนและเนือหาในทุกวนันีสิงแวดลอ้มทางการ
เรียนมีการเปลียนแปลงไปเป็นอยา่งมากทงัการมีผูแ้นะนาํทางการเรียน การจดัอบรม การเรียนรู้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมถึงการใช้ประโยชน์จากมัลติมีเดียในรูปแบบทีหลากหลาย โดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกนัทีสําคญัคือการช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้พฒันาทางการเรียนรู้และพฒันา
ทางดา้นสังคม 

6. ภาระงานด้านกระบวนการศึกษาและการพัฒนาให้เห็นว่าบทเรียนเป็นมิตรกับผูใ้ช ้
( Undertaking an Education Process and Developing a User-friendly Demonstration) ก า ร จั ด
กระบวนการศึกษาเป็นสิงจาํเป็นอย่างยิงในการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึงนาํไปสู่ผลทีเกิดขึนกบั
นักเรียนและการพัฒนาการเรียนโดยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานจะเชือมโยงไปสู่กิจกรรมที
แตกต่าง ทังด้านการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ทีแปลกใหม่
นอกเหนือจากการเรียนภายในชันเรียนหรือแบบเผชิญหน้าอีกทังการสร้างประสบการณ์แห่ง
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ความสําเร็จทางการเรียนดว้ยตนเอง ซึงวิธีเหล่านีมีความสําคญัในการช่วยกาํหนดแนวทางการจดั
กระบวนการศึกษาสําหรับนักเรียน นอกจากนีควรคาํนึงถึงความเป็นมิตรกับผูใ้ช้บทเรียน คือ 
ความสามารถในการใชบ้ทเรียนไดอ้ยา่งสะดวกทงัดา้นซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ โดยการสร้างทกัษะ
ให้เกิดขึนกบันักเรียนได้อย่างหลากหลายช่องทาง เช่น การสาธิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
นําเสนอโดยใช้เพาเวอร์พอยด์ การประชุมกลุ่มเมือเวลาพักหรือช่วงเวลาว่าง การประชุมเชิง
ปฏิบติัการ วิธีการเหล่านีลว้นเป็นการสร้างความพร้อมเพือเตรียมตวัผูเ้รียนเขา้สู่กระบวนการศึกษา
ทีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ทาํให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีเพือการศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. การเตรียมความพร้อมเพือการติดตามและสนับสนุนการฝึกหัดการใช้การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Being Prepared to Offer Follow-up Coaching Support) ก่อนทีการเรียนการสอนผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับความสนใจบางหน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษาได้คิดสร้างศูนยก์าร
เรียนรู้ให้เกิดขึนโดยบางแห่งไดทุ้่มเงินกอ้นใหญ่ในการจดัซือและจดัหาอุปกรณ์ทีเกียวขอ้งและเร่ง
พฒันาการใชม้ลัติมีเดียขึนอยา่งมากมาย โดยศูนยเ์หล่านีไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนใชเ้ทคโนโลยีเพือ
สนับสนุนและพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนเอง โดยเป็นหนึงในปัจจยัทีตดัสินว่านักเรียนเกิด
ความสําเร็จทางการเรียน ในทางตรงกันข้ามมกัมีคาํถามว่าหน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษาใช้
ประโยชน์จากศูนยเ์หล่านีอย่างเต็มทีหรือไม่ประเด็นดงักล่าวเป็นส่วนสําคญัของการจะพฒันาการ
เรียนรู้โดยใชว้ิธีผสมผสานการเรียนรู้แบบผสมผสานจึงเป็นการจดัการเรียนทีสามารถสนบัสนุนให้
เกิดการช่วยเหลือแก่นกัเรียนโดยคาํนึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลทงัภายในชนัเรียนและภายนอก
ชนัเรียนโดยมีผูใ้หค้าํปรึกษาและสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นการเรียนทงัทางการพดูคุยผา่นปฎิสัมพนัธ์
โดยบุคคลจริงระหว่างครูกบันักเรียน นักเรียนกับนักเรียนการให้คาํปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ 
รวมทงัการสนบัสนุนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหวา่งนกัเรียนกบัครูระหวา่งนกัเรียน
เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม อีกทงัการเชือมโยงไปสู่ผูเ้ชียวชาญดา้นอืน ทงัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
ภายในชนัเรียน โดยผูส้อนควรปรับปรุงและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนอยูเ่สมอ สิงสําคญัคือ
เมือผูเ้รียนรู้สึกว่าเขาตอ้งการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนเขาจะได้รับโอกาสจากบุคคลที
เหมาะสมและทาํใหเ้ขารู้สึกวา่เป็นบุคคลทีน่าไวว้างใจและเขา้ถึงไดง่้าย 

8. การตงัค่ากระบวนการตรวจสอบเพือประเมินผลการนาํรูปแบบการเรียนทีพฒันาขึนไป
ใช้ อ ย่ าง มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  (Setting up a Monitoring Process to Evaluated the Effectiveness of 

Delivery) หนึงในประเด็นสําคญัคือการพยายามทีจะยกระดบัคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ต่างๆ และพฒันาการประเมินผลเพือให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพมากทีสุด 
ดังนันการเริมกําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบเพือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และแก้ไข
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ปรับปรุงอยูเ่สมอจึงเป็นสิงทีควรทาํ รวมถึงการสร้างระบบการจดัการเรียนรู้ภายใน สามารถช่วยให้
นกัเรียนเรียนรู้ไดบ้รรลุตามจุดประสงคที์ตงัไวโ้ดยตอ้งไม่ลืมทีจะวเิคราะห์นกัเรียนวา่ใครควรไดรั้บ
การสนับสนุนโดยเน้นการเรียนภายในชันเรียน และใครควรได้รับการสนับสนุนจากการเรียน
ภายนอกชันเรียนผูอ้อกแบบจะทราบว่าตนควรใช้แนวทางใดในการพฒันาหรือต้องการเปลียน
รูปแบบใหเ้หมาะสมโดยการตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ ซึงการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็น
การจดัการเรียนรู้ทีสามารถยดืหยุน่และปรับใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละบุคคลได ้  

นอกจากนันสํ านักวิชาการศึกษาทัวไปและนวัตกรรมการเรียน รู้อิ เล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา ( : 5) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบหลกัทีสําคญัของการจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน โดยแบ่งเป็น  กลุ่มไดแ้ก่  

. การเรียนพบหน้า ( Face-to-face) ประกอบดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การบรรยายหรือ การ
นําเสนอ  (Lecture/presentations) การสาธิต  (Demonstration) การทบทวน(Tutorial) การลงมือ
ปฏิบัติ(Workshop) การสัมมนา (Seminar) การแสดงบทบาทสมมติ  (Role Play) การจําลอง
สถานการณ์  (Simulation) การทําโครงงาน(Project) การเยียมชมสถานที  (Site Visits) เป็นต้น 

วิธีการหลกัทีมีใช้กนัอยู่คือการบรรยาย การสาธิตทงัสองวิธีนี มีสิงสนับสนุนการเรียนการสอน
เพือให้สามารถดาํเนินการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสิงเหล่านี ไดแ้ก่ กระดานดาํ กระดานไวท์
บอร์ด สไลด์ทีสร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือโปรแกรมอืนๆวสัดุกราฟิกสําหรับ
การสาธิตนนัสิงจาํเป็นทีใช้ในการสนบัสนุนการสาธิตมกัจะเป็นสือของจริงแบบจาํลองต่างๆหรือ
ชุดทดลองเพือใหน้กัเรียนเห็นภาพไดช้ดัเจนขึนนอกจากนนัสิงทีมกันาํมาประกอบการสอนบรรยาย 
สาธิตอีกอยา่งคือสือมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ ภาพ เสียง วีดิโอ โดยนาํเสนอผา่นอุปกรณ์ เช่น เครืองเล่นซีดี 
ดีวดีีหรือคอมพิวเตอร์ 

. ออฟไลน์แบบเรียนดว้ยตนเอง (Offline: Individual Work) นักเรียนเรียนด้วยการใช้สิง
ต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร ซีดีบนัทึกเสียง วีดิทศัน์ ดีวีดี โทรทศัน์ วิทยุ   
เป็นต้น รวมทังสือแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 

Assisted Instruction : CAI) ในการเรียนการสอน 

. ออนไลน์ (Online) หมายถึง วิธีการส่งแบบออนไลน์การส่งผ่านซีดี/ดีวีดี การเรียนผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning เช่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต) อีเมล์ห้อง
สนทนา (Chat Room) เว็บบอร์ด (Web Board) การประชุมด้วยวีดิโอ (Video Conference) การใช้
ฐานความรู้ (Knowledge-based) การใช้เครืองมือคน้หําขอ้มูล (Search Engine) การใช้เวบ็ไซต์การ
ใช้สือสังคมออนไลน์  (Social Media เช่น  Twitter หรือ Facebook) การเรียนผ่านสือเคลือนที 
(Mobile Learning) เป็นตน้ องค์ประกอบทงัสามกลุ่มนนัเมือนาํมาใชใ้นการเรียนรู้แบบผสมผสาน
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จะตอ้งมีการนาํมาออกแบบเพือให้เสริมขอ้ดีและลดจุดดอ้ยซึงกนัและกนั เพือให้ไดผ้ลทีดีทีสุดซึง
เมือนํามาใช้ร่วมกันแล้วสิงทีต้องมีใน  การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพือให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนนัโรไวและจอร์แดน (Rovai and Jordan, 2004, อา้งถึงใน ดารารัตน์  มากมีทรัพย ์
53:40) กล่าววา่องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 

ดงันี 

 1. การผสมผสานสือผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Blended 

multimedia and virtual internet resources) ประกอบดว้ย 
  1.1 วดิีทศัน์ หรือดีวดีี 

  1.2 การทศันศึกษาเสมือน 

  1.3 เวบ็ไซตแ์บบปฏิสัมพนัธ์ 

  1.4 ซอฟตแ์วร์ 

  1.5 สือวทิยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ 
 2. การผสมผสานโดยใช้เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน (Classroom 

websites) ในการสร้างสิงแวดล้อมในการจดัการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานสําหรับ
ประกาศงานทีมอบหมาย รับ-ส่งการบา้น การทดสอบการประกาศผลการเรียนและนโยบายของชนั
เรียน เป็นตน้ โดยครูอาจจะตอ้งสร้างเวบ็ไซต์เพือการเรียนการสอนดว้ยตนเองหรืออาจจะทาํการ
เชือมโยงไปยงัเวบ็ไซตที์เกียวขอ้งก็ได ้

องค์ประกอบทีสําคัญของการใช้เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน 
(Webenhanced classroom) เพือให้การจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานประสบผลสาํเร็จ
ไว ้4 องคป์ระกอบดว้ยกนั ไดแ้ก่  
  2.1 ส่วนบริหารจดัการระบบ (Administration)  

  2.2 ส่วนการวดัผลและประเมินผล (Assessment)  

  2.3 ส่วนนาํเนือหา (Content)  

  2.4 ส่วนชุมชนการเรียนรู้ (Community) (Schmidt 2002: Online) 

 3. การผสมผสานโดยใช้ระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ (Course Management Systems : 

CMS/Learning Management Systems : LMS) ในการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน
ผูส้อนใช้ระบบบริหารจดัการเรียนรู้เพือช่วยในการติดต่อสือสาร และการบริหารจดัการกิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น การแจกเอกสารประกอบการสอน การกาํหนดวนัสุดทา้ยของ
การส่งงานทีมอบหมาย  การรวบรวมงานทีมอบหมาย  (Schmidt 2002, อ้างถึงใน  ดารารัตน์                     
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มากมีทรัพย ์ 53:41) การแจง้งานทีมอบหมายล่วงหน้า การแจง้ประกาศต่างๆ การส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ถึงผูเ้รียนเป็นรายบุคคล การแจง้ขอ้มูลเกียวกบัรายละเอียดการสอน และนโยบายใน
การให้ระดบัผลการเรียน รวมถึงการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้รียน เช่น ขอ้มูลส่วนตวั เว็บ
บล็อก ขอ้มูลพฤติกรรมการเรียนและรายงานความกา้วหนา้ในการเรียนเป็นตน้ 

 4. การผสมผสานโดยใชก้ารอภิปรายแบบประสานเวลาและการอภิปรายแบบไม่ประสาน
เวลา (Synchronous and Asynchronous Discussions) เป็นรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนบน
เวบ็แบบผสมผสานทีเป็นการผสมผสานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดงัเดิม
กบัการเรียนแบบออนไลน์เขา้ดว้ยกนั การใช้เทคโนโลยีของการเรียนแบบออนไลน์เขา้มาเติมใน
ส่วนของสิงแวดล้อมในการเรียนแบบเผชิญหน้า ทําได้โดยการประยุกต์ใช้การอภิปรายแบบ
ประสานเวลาและการอภิปรายแบบไม่ประสานเวลา โดยครูเป็นกาํหนดหัวขอ้ในการสนทนาคอย
อาํนวยความสะดวกในระหวา่งการสนทนาโดยพยายามจดับรรยากาศในการเรียนให้เหมือนกบัการ
สนทนาระหวา่งนกัเรียนในหอ้งเรียน 

 ธอร์น (Thorne, ,อา้งถึงใน ดารารัตน์  มากมีทรัพย์, 53:41) แบ่งองค์ประกอบของ
การเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานเป็น  กลุ่มโดยจดัเป็น  องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ องค์ประกอบ
ออนไลน์  กลุ่ม และองคป์ระกอบออฟไลน์  กลุ่ม ดงันี 

 . องคป์ระกอบออฟไลน์ (Offline) ประกอบดว้ย  กลุ่มไดแ้ก่ 

     .  การเรียนในทีทาํงาน (Work place learning) ประกอบดว้ย 

           . .  ผูจ้ดัการเรียนการสอนตอ้งเป็นผูพ้ฒันาการเรียนการสอน 

           . .  การเรียนรู้ในขณะปฏิบติังาน 

           . .  การฝึกงาน 

           . .  การติดตามผล 

           . .  การมอบหมายงาน 

           . .  การตรวจงานทีมอบหมาย 

     .  ครู  ผู ้ชีแนะหรือทีปรึกษาในห้องเรียนแบบเผชิญหน้า (Face to face tutoring, 

Coaching or Motoring) ประกอบดว้ย 

           . .  การสอน 

           . .  การชีแนะ 

           . .  การใหค้าํปรึกษา 
           . .  การประเมินผลแบบ  องศา 
    .  หอ้งเรียนแบบดงัเดิม (Classroom) ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนดงันี 
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          . .  การสอนแบบบรรยายหรือการนาํเสนองาน 

          . .  การนาํเสนอเนือหาบทเรียน 

          . .  การฝึกปฏิบติัการ 

          . .  การสัมมนา 
          . .  การแสดงบทบาทสมมติ 

          . .  สถานการณ์จาํลอง 

          . .  การประชุม 

    .  สือสิงพิมพ ์(Distributable print media) ประกอบดว้ยสือสิงพิมพด์งันี 

          . .  หนงัสือ 

          . .  นิตยสาร 

          . .  หนงัสือพิมพ ์

          . .  สมุดฝึกหดั 

          . .  วารสาร 

          . .  แบบบนัทึกการเรียนรู้ 

    .  สืออิเล็กทรอนิกส์ (Distributable electronic media) ประกอบดว้ยสืออิเล็กทรอนิกส์
ดงันี 

         . .  เทปคาทเซทท ์
         . .  ซีดีเสียง 

         . .  วดิีทศัน์ 
         . .  ซีดีรอม 

         . .  ดีวดีี 

 .  สือวิทยุกระจาย เสี ยงและวิทยุ โทรทัศน์  (Broadcast media) ประกอบด้วยสื อ
วทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ ดงันี 

        . .  วทิยโุทรทศัน์ 
        . .  วทิยกุระจายเสียง 

        . .  วทิยโุทรทศัน์แบบปฏิสัมพนัธ์ 

. องคป์ระกอบออนไลน์ (Online) ประกอบดว้ย  กลุ่มไดแ้ก่ 

     .  เนือหาการเรียนบนเครือข่าย (Online learning content) ประกอบดว้ย 

       . .  แหล่งทรัพยากรพืนฐานสาํหรับการเรียน 

       . .  การปฏิสัมพนัธ์สาํหรับเนือหาทวัไป 
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       . .  การปฏิสัมพนัธ์สาํหรับเนือหาเฉพาะดา้น 

       . .  การสนบัสนุนการเรียน 

       . .  สถานการณ์จาํลอง 

          .  ผูส้อนอิเล็กทรอนิกส์ ผูชี้แนะอิเล็กทรอนิกส์ หรือทีปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tutoring,   

e-Coaching or e-Motoring) ประกอบดว้ย 

      . .  ผูส้อนอิเล็กทรอนิกส์ 

      . .  ผูชี้แนะอิเล็กทรอนิกส์ 

      . .  ผูใ้หค้าํปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 

      . .  การใหผ้ลป้อนกลบัแบบ  องศา 
           .  การเรียนรู้ร่วมกนัแบบออนไลน์ (Online collaborative learning) ประกอบดว้ย 

      . .  การร่วมมือแบบไม่ประสานเวลา ไดแ้ก่ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ กระดานประกาศ 

      . .  การร่วมมือแบบประสานเวลา ได้แก่ การพูดคุยโดยการพิมพ์ตวัอกัษร การใช้
ขอ้มูลร่วมกนั การประชุมโดยใชเ้สียง การประชุมผา่นวดิีทศัน์ และหอ้งเรียนเสมือน 

           .  การจดัการความรู้แบบออนไลน์ (Online knowledge management) ประกอบดว้ย 

      . .  การสืบคน้โดยใชค้วามรู้เป็นฐาน 

      . .  เทคโนโลยเีหมือนขอ้มูล 

      . .  การจดัเก็บเอกสารและการคน้คืน 

      . .  การซกัถามผูเ้ชียวชาญ 

           .  เวบ็ไซต ์ประกอบดว้ย 

      . .  เครืองมือทีใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลทีจดัเก็บอยูใ่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

      . .  เวบ็ไซต ์

      . .  กลุ่มผูใ้ชง้าน 

      . .  เวบ็ไซตด์า้นธุรกิจ 

           .  การเรียนผา่นอุปกรณ์เคลือนทีแบบไร้สาย (Mobile learning) ประกอบดว้ย 

      . .  การเรียนผา่นเครืองคอมพิวเตอร์แบบแลปทอป 

      . .  การเรียนผา่นเครืองคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา 
      . .  การเรียนผา่นโทรศพัทเ์คลือนที 

 คาร์แมน (Jared M. Carman, 2002,อ้างถึงใน ดารารัตน์   มากมีทรัพย์ 53:41) จาํแนก
องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
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. เป็นเหตุการณ์สด (Live Events) การประสานเวลา กิจกรรมการเรียนรู้ทีนาํโดยครู โดย
นกัเรียนมีส่วนร่วมในเวลาเดียวกนั เช่น การเรียนในห้องเรียนเสมือนแบบสด ซึงประกอบดว้ย การ
สร้างแรงจูงใจ (Attention) ความตรงประเด็น (Relevance) ความมนัใจ (Confidence) และความพึง
พอใจ (Satisfaction) ไดถู้กนาํมาในการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพือสนบัสนุนความสด (Live) 

ในการจดัการเรียนรู้ 

2. กิจกรรมการเรียน รู้ทีนักเรียนประสบผลสําเร็จด้วยตนเองเป็นรายบุคคล  (Self-

pacedlearning) เป็นการเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง ดว้ยอตัราเร็วในการเรียนและระยะเวลา
ทีเรียนตามความพึงพอใจของนกัเรียน เช่น เรียนจากอินเทอร์เน็ต หรือจากซีดีรอมเพือการฝึกอบรม 

3. เป็นสภาพแวดล้อมทีนักเรียนมีการร่วมมือกับผู ้อืน  (Collaboration) ได้แก่  การใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้บอร์ดแสดงความคิดเห็น หรือการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต การ
ร่วมมือกนันีประกอบดว้ยการร่วมมือกนัระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน และระหวา่งครูกบันกัเรียน 

4. การประเมิน (Assessment) โดยมีการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียนเพือ
วดัผลการเรียนรู้ของนักเรียน แนวคิดทีนาํมาใช้ในการประเมินไดเ้ป็นอย่างดี ก็คือ การวดัผลการ
เรียนรู้ 6 ขนัของบลูม (Bloom, 1956) อนัได้แก่ ขนัความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช้ การ
วเิคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า 

5. สิงอาํนวยความสะดวก สนบัสนุนการเรียน (Performance support materials) ซึงรวมถึง
วสัดุทีใชใ้นการอา้งอิงทงัแบบเสมือนและของจริง FAQ (คาํถามทีถูกถามบ่อย) และบทสรุป โดยสิง
เหล่านีช่วยใหเ้กิดการคงทนของการเรียนรู้  แก่นแทข้องการผสมผสานก็คือ วธีิการเรียนการสอนทงั
แบบออนไลน์และในชนัเรียนนนั เป็นเพียงแค่วธีิการ นกัเรียนเรียนรู้จากยทุธศาสตร์ทีครูนาํมาใชใ้น
การสือสารอยา่งมีประสิทธิ ภาพผา่นเทคโนโลยี สิงสําคญัทีจะตอ้งพิจารณาในการผสมผสานก็คือ 
การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบผสมผสาน  จะต้องพิจารณาวตัถุประสงค์ เป็นหลัก 
องคป์ระกอบทีสาํคญัในการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบดว้ย 

1. นักเรียน (Audience) โดยพิจารณาว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไร และระดับความรู้ต่างกัน
เพียงใด นกัเรียนมาเรียนดว้ยความตงัใจหรือตอ้งมาเรียน 

2. เนือหา (Content) เนือหาบางอย่างเหมาะกบัการเรียนแบบออนไลน์ บางอย่างมีความ
ซบัซอ้น จึงควรตอ้งเลือกวา่จะนาํมาสอนแบบไหน 

3. โครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure) หากมีขอ้จาํกดัในดา้นสถานที ก็จาํเป็นทีตอ้งจดัการ
เรียนแบบออนไลน์ หากการเรียนนนัไม่มีความจาํเป็นตอ้งมีการเกียวโยงกบัภายนอกมากนกั ก็ไม่มี
ความจาํเป็นทีจะตอ้งจดัการเรียนแบบออนไลน์ 
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สรุปไดว้า่องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนทีหลากหลายซึงอตัราส่วนการผสมผสานจะขึนอยูก่บัลกัษณะเนือหา และการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ทงันีต้องวิเคราะห์ความต้องการและจดัวิธีการอย่างเหมาะสมให้แก่นักเรียน 
เพือให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ สําหรับงานวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้จดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเป็นแบบกลุ่มออฟไลน์แบบเรียนด้วยตนเอง  (Offline: Individual Work) โดยมี
องค์ประกอบทีสําคญั ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ทีนกัเรียนเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล (Self-

pacedlearning) ซึงนกัเรียนเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีผูว้ิจยัสร้างขึน 2) การจดัการการเรียนรู้
โดยใช้วิธีสอนแบบอภิปราย  ซึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากนักเรียนเรียนด้วยตนเองจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึงนักเรียนจะต้องนําขอ้มูลความรู้จากทีศึกษาด้วยตนเองมาแสดงความ
คิดเห็นตามประเด็นทีครูกาํหนด 3) ครูซึงทาํหนา้ทีเป็นทีปรึกษาหรือใหค้าํแนะนาํในการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 4) นักเรียนทาํหน้าทีเรียนดว้ยตนเองจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 5) การประเมิน (Assessment) โดยมีการประเมินก่อน
เรียนและหลงัเรียนเพือวดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

 อาภรณ์   ใจเทียง ( : ) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการผสมผสานวิธีสอน ว่าทาํได ้                 
 ลกัษณะ มีรายละเอียดดงันี 

 . ผสมผสานเป็นรายชวัโมง หรือรายคาบเรียน รายครังทีมีการสอน เช่น เวลา  ชัวโมง 
เวลา  คาบเรียน เวลา  ชัวโมง ลกัษณะการผสมผสานทาํได้  ลกัษณะ คือ โดยถือเอาการสอน
แบบบรรยายเป็นหลกั 

  .  การบรรยายอยูก่ลางชวัโมง บางครังอาจใชก้ารบรรยายกลางชวัโมงแลว้เริมตน้
หรือปิดทา้ยดว้ยวธีิอืนๆ แต่ควรสรุปบรรยายก่อนเลิก 

  .  การบรรยายทา้ยชวัโมง ในการสอนทวัไปไม่จาํเป็นตอ้งบรรยายก่อน แต่อาจ
เริมตน้ดว้ยกิจกรรมอืนๆก่อนแลว้ปิดทา้ยดว้ยการบรรยายก็ได ้

 . การผสมผสานเป็นรายสัปดาห์ หมายถึง การสอนในหนึงสัปดาห์ทีมีการสอนตงัแต่                      
 ชวัโมงขึนไป การสอนแต่ละครังอาจเป็น  ชวัโมงหรือ  ชวัโมงก็ได ้รูปแบบการผสมผสานอาจ
ทาํได ้  ลกัษณะ คือ 

  .  ใช้วิธีสอนแบบเดียวกันตลอดชัวโมงแต่แตกต่างกัน ถ้าหากสัปดาห์นันมี                    
การสอน  ครัง ครังหนึงบรรยายตลอด ครังต่อไปควรเปลียนเป็นการอภิปรายหรือฝึกปฏิบติัแทน 
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  .  ใชผ้สมผสานแต่เนน้แตกต่างกนั ถา้ใชว้ิธีการผสมผสานในแต่ละครังควรเน้น
แตกต่างในแต่ละครังภายใน  สัปดาห์ 

  .  ใช้วิธีการต่อเนืองกัน  วิธีนีนิยมสอนแบบเดียวแต่ควรเป็นการสอนทีมี                      
ความต่อเนืองกนั เช่น การสอนแบบสัมมนา การสอนแบบให้รายงาน การสอนแบบโครงการ การ
สอนแบบปฏิบติั 
 . การผสมผสานรายภาค การผสมเป็นรายเดือนและรายภาคนันไม่แตกต่างกนัมากนัก 
ความสําคญัอยูต่รงทีครูจะกาํหนดจุดมุ่งหมายอยา่งไร วางแผนการสอนในลกัษณะแบบใด ตอ้งการ
ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์อะไรบา้ง สําหรับรูปแบบนันมีความแตกต่างกนัออกดงัตวัอย่าง             
 รูปแบบ คือ 

  .  ให้หลักการและอภิปรายการวางแผนการสอน แบบนีถือหลักว่านักเรียนรู้
หลกัการและทฤษฎีดีแลว้ แลว้ก็จะไปทาํรายงานไดดี้ขึน 

  .  เรียนรู้ดว้ยตนเองไปสู่ขอ้สรุป รูปแบบนีนาํไปสู่ขอ้สรุปในภายหลงั 

  .  การผสมผสานแบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

  แกบริล อี. ยูชิดา (Gabriele E. Uchida, อา้งถึงใน หริลกัษณ์ บานชืน, ) ได้นําเสนอ
เกียวกับประสบการณ์ในการใช้ การเรียนการสอนแบบผสมผสานในห้องเรียน รวมถึงการใช้
เครืองมือในการทาํงานร่วมกนัผา่นเครือข่าย ซึงการเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็น  ขนั ดงันี 

 . ขนันาํ 
 ปัจจุบนันีคนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไดง่้าย สามารถมีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอื้นผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้การเรียนจะให้อะไรมากกวา่การมีปฏิสัมพนัธ์และการทาํงาน
ร่วมกนั ในขนัแรกจะแจง้ให้ผูเ้รียนไดท้ราบและเขา้ใจถึงความสําคญัของการนาํอินเทอร์เน็ตมาใช้
รวมถึงแผนการเรียน ขอบเขตของเนือหา พฤติกรรมทีคาดหวงั และการใช้เครืองมือต่างๆในการ
เรียน เริมจากการกล่าวให้เห็นถึงความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศทีเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหา
ต่างๆในระบบการเรียนการสอนปัญหาทีสําคญัอีกอย่างคือผูเ้รียนต่างมีความรู้พืนฐานและทกัษะที
แตกต่างกนั ดงันนั จึงตอ้งมีการสนบัสนุนทางดา้นขอ้มูลและคาํแนะนาํต่างๆ โดยขอ้มูลจะตอ้งให้
ผูเ้รียนเขา้ถึงโดยง่ายสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากทีอืนๆภายนอกห้องเรียน นอกจากนีในห้องเรียนยงั
จะตอ้งมีการติดตงัอุปกรณ์ในการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ เช่น กระดานชอล์กอิเล็กทรอนิกส์ การ
ผสมผสานเทคโนโลยียงัไม่มีสูตรสําเร็จทีตายตวั ต้องดูตามสภาพและความเหมาะสมในแต่ละ
หลกัสูตรและสถานที 

 . การดาํเนินการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 
 

 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเนือหาในส่วนทีตนสนใจได้ด้วยตัวเอง นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและร่วมมือกันทาํงานกลุ่มมากขึน กิจกรรมส่วนใหญ่ก็ยงัคงเป็น
กิจกรรมภายในห้องเรียน และนอกจากนียงัได้มีการนําเครืองมือใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนเพือใช้
แกปั้ญหาความแตกต่างทางดา้นพืนฐานความรู้เดิมของนกัเรียนแต่ละคนทีแตกต่างกนั 

 . บทเรียน 

 สิงหนึงทีเพิมภาระให้แก่นักเรียนก็คือปริมาณงานทีเพิมขึน ซึงสืบเนืองมาจากการที
นักเรียนจะต้องศึกษาการใช้เครืองมือในการเรียนต่างๆจากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึน ครูจะคอยช่วยเหลือผูเ้รียนและแนะนาํกติกาทีสําคญัในการเรียน
ในระยะแรก และนักเรียนจะค้นหาความรู้ในส่วนทีตนสนใจ ปัญหาทีเกิดขึนคือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีนํามาใช้ยงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เช่น ดา้นกราฟิก ทียงัไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัเรียนไดใ้นบางเรือง 

 . บทสรุป 

 BSCW (Basic Support for Collaborative Working) เป็ น บ ท เรี ย น ที ง่ า ย แ ล ะ อิ ง กั บ
สภาพแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรบนเครือข่ายทัวๆไป ซึงมีอยู่แล้ว แต่ปัญหาทีสําคัญคือ ใน
ระยะแรกของการติดตังระบบผู้เรียนจะย ังไม่ได้รับ  E – mail ทําให้ เกิดปัญหาไม่สามารถ
ติดต่อสือสารกบัครูและนกัเรียนคนอืนๆได ้

 อลัวาเรซ (Alvarez, : 55) เสนอแนวคิดเกียวกับขนัตอนการออกแบบบทเรียนแบบ
ผสมผสานวา่ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบ ดงันี 

 . กําหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน (Purpose Statement) และพิจารณาลําดับขันตอนใน                  
การเรียน 

 . ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน (Duration) 

 . สิงทีตอ้งรู้ก่อนเรียน (Prerequisites) (ถา้มี) 
 . จุดมุ่งหมายของการเรียน (Learning Objectives) 

 . เนือหา และกิจกรรมการเรียน (Content/Learning) 

 . การประยกุตใ์ชย้ทุธวธีิการเรียน (Application of Learning Strategy) 

 . ยทุธวธีิในการประเมินผล (Evaluation Strategy) 

 สําหรับการวิจยัในครังนีผูว้ิจยัใชรู้ปแบบผสมผสานแบบเดียวกนัตลอดชวัโมงแต่แตกต่าง
กนั กล่าวคือ คาบเรียนที 1 ของแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้จะใชข้นัตอน ดงันี ) ขนัเร้าความสนใจ 

) ขนัให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ และ ) ขนัเตรียมการอภิปราย คาบเรียนที 2 ของแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้จะใชข้นัตอน ดงันี ) ขนัดาํเนินการอภิปรายโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และ ) ขนัสรุป 
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ระดับการผสมผสาน 

มีนกัการศึกษาหลายท่านทีไดก้ล่าวถึงระดบัของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานไวด้งันี 

บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ ( : 45) กล่าวถึงระดับของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานไว ้                
ดงันี 

 . Informational: ออนไลน์ - % ใช้ชันเรียนมากกว่า e-Learning โดยใช้ในส่วนของ
ประมวลการสอน ตารางเวลา ประกาศข่าว 

 . Supplemental: ออนไลน์ - % เก็บสารสนเทศ เช่น เอกสารอ่านประกอบ เอกสาร
ประกอบการสอนการเชือมโยงไปยงัเวบ็ไซตก์ารติดต่อทางอีเมล ์

 . Blended: ออนไลน์ - % เป็นการเรียนในชนัเรียน % และออนไลน์ % ใช้แทน
การเรียนในชันเรียน  (บรรยาย/สัมมนา/ปฏิบัติ) ศึกษาสือออนไลน์แทนฟังบรรยาย อภิปราย                            
ทาํแบบทดสอบ แบบฝึกหดัออนไลน์ 
 . Distance: ออนไลน์  - %  มีการเรียนในชันเรียนน้อยมาก  หรือไม่ มี เลยเป็น
โปรแกรมเรียนออนไลน์เตม็รูปแบบมหาวทิยาลยัไซเบอร์ไทยยงัมีอยูน่อ้ยมาก 

 ศรีศักดิ จามรมาน ( : 28) ระบุไวว้่า การเรียนแบบผสมผสาน หรือการเรียนแบบ
ลูกผสม เป็นการเรียนการสอนทีนกัเรียนตอ้งเรียนกบัครูผูส้อนส่วนหนึง และอีกส่วนหนึงประมาณ 
ร้อยละ  –  ของเวลาทีใช้ในรายวิชาจะตอ้งทาํการเรียนออนไลน์ โดยมีลกัษณะคือ  นําเสนอ
เนือหาวิชาโดยผสมผสานวิธีออนไลน์และวิธีเรียนกับครู ส่วนมากของเนือหานําเสนอผ่าน
อินเทอร์เน็ต เช่น หอ้งสนทนา และบางส่วนนาํเสนอในชนัเรียน  
 . ร้อยละ 0 แบบดังเดิม (Traditional) วิชาทีไม่มีการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เลยนันคือ 
นาํเสนอเนือหาโดยการเขียนหรือการบรรยาย 

 2. ร้อยละ 1 – 29 แบบใช้เว็บช่วย (Web-Facilitated) วิชาทีใช้เทคโนโลยีเว็บ  เพืออาํนวย
ความสะดวกในการสอนวิชาทีเคยสอนในชนัเรียน ระบบการจดัการวิชาหรือหน้าเวบ็เพือนาํเสนอ
คาํอธิบายรายวชิา และการบา้น เป็นตน้ 

 . ร้อยละ  –  แบบลูกผสม (Blended/ Hybrid) นาํเสนอเนือหาวิชาโดยผสมผสานวิธี
ออนไลน์และวิธีนําเสนอในชันเรียน ส่วนมากของเนือหานําเสนอผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ห้อง
สนทนา และบางส่วนนาํเสนอในชนัเรียน 
 . ร้อยละ 80 – 100 แบบออนไลน์หรือแบบอีเลิร์นนิง (Online/ e-Learning) นาํเสนอเนือหา
ทงัหมดหรือเกือบทงัหมด ทางออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ต และโดยทวัไปแล้วไม่มีการเรียน             
การสอนในหอ้งเรียนเลย 
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สําหรับการวิจยัในครังนีผูว้ิจยัได้ทาํการวิจยัโดยใช้ระดบัการผสมผสานร้อยละ  – 9 
แบบลูกผสม (Blended/ Hybrid) นาํเสนอเนือหาวชิาโดยผสมผสานวิธีออฟไลน์ โดยใชว้ิธีสอนแบบ
อภิปรายร่วมกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ทฤษฎีทเีกียวข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการสอนทีครูนาํวิธีการสอนหลายวิธี มาผสมผสาน
กันเพือมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีทีสุด (อาภรณ์  ใจเทียง , 2540: 134) ซึงทฤษฎีสําคัญที
เกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน คือ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism) 

ของกานเย่ (Gagne) ซึงเป็นทฤษฎีผสมผสานระหว่างพฤติกรรมนิยมกับพุทธินิยม (Behavior 

Cognitivist) เป็นทฤษฎีและหลักการทีหลากหลายเนืองจากความรู้มีหลายประเภท บางประเภท
สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ตอ้งใชค้วามคิดทีลึกซึง บางประเภทมีความซบัซอ้นมากจาํเป็นตอ้ง
ใชค้วามสามารถในขนัสูง กานเยไ่ดจ้ดัขนัการเรียนรู้ซึงเริมจากง่ายไปหายาก โดยผสมผสานทฤษฎี
การเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม และพุทธินิยมเขา้ดว้ยกนั หลกัการทีสําคญัๆของกานเย ่สรุป ได้
ดงันี (Gagne and Briggs, 1974 : 121-136)  
 . กานเย่ (Gagne) ได้จัดประเภทของการเรียนรู้ เป็นลําดับขันจากง่ายไปหายาก ไว  ้  
ประเภท ดงันี 

  .  การเรียน รู้โดยสัญญาณ  ( Signal-learning) เป็นการเรียนรู้ที เกิดจากการ
ตอบสนองต่อสิงเร้าทีเป็นไปโดยอตัโนมติัอยู่นอกเหนืออาํนาจจิตใจ นักเรียนไม่สามารถบงัคบั
พฤติกรรมไม่ใหเ้กิดขึนได ้การเรียนรู้แบบนีเกิดจากการทีคนเรานาํเอาลกัษณะการตอบสนองทีมีอยู่
แล้วมาสัมพนัธ์กบัสิงเร้าใหม่ทีมีความใกลชิ้ดกบัสิงเร้าเดิม การเรียนรู้สัญญาณ เป็นลกัษณะการ
เรียนรู้แบบการวางเงือนไขของพาฟลอฟ 

  .  การเรียนรู้สิงเร้า-การตอบสนอง (Stimulus-response learning) เป็นการเรียนรู้
ต่อเนืองจากการเชือมโยงระหว่างสิงเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรียนรู้สัญญาณ เพราะ
นกัเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได ้นกัเรียนแสดงพฤติกรรม เนืองจากไดรั้บการเสริมแรง 
การเรียนแบบนีเป็นการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเชือมโยงของธอร์นไดร์ค และการเรียนรู้
แบบวางเงือนไข (Operant conditioning) ของสกินเนอร์ซึงเชือว่าการเรียนรู้เป็นสิงทีผูเ้รียนเป็น
ผูก้ระทาํเองมิใช่รอให้สิงเร้าภายนอกมากระทาํพฤติกรรมทีแสดงออกเกิดจากสิงเร้าภายในของ
นกัเรียนเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 
 

  .  การเรียนรู้การเชือมโยงแบบต่อเนือง (Chining) เป็นการเรียนรู้ทีเชือมโยง
ระหว่างสิงเร้ากบัการตอบสนองทีต่อเนืองกนัตามลาํดบั เป็นพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํ 
การเคลือนไหว 

  .  การเชือมโยงทางภาษา (Verbal association) เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะคลา้ยกบั
การเรียนรู้การเชือมโยงแบบต่อเนือง แต่เป็นการเรียนรู้เกียวกบัการใชภ้าษา การเรียนรู้แบบการรับ
สิงเร้า-การตอบสนอง เป็นพืนฐานของการเรียนรู้แบบต่อเนืองและการเชือมโยงทางภาษา 
  .  การเรียนรู้ความแตกต่าง (Discrimination learning) เป็นการเรียนรู้ทีนักเรียน
สามารถมองเห็นความแตกต่างของสิงต่างๆ โดยเฉพาะความแตกต่างตามลกัษณะวตัถุ 

  .  การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept learning) เป็นการเรียนรู้ทีนักเรียน
สามารถจดักลุ่มสิงเร้าทีมีความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั โดยสามารถระบุลกัษณะทีเหมือนหรือ
แตกต่างกนัได ้พร้อมทงัสามารถขยายความรู้ไปยงัสิงอืนทีนอกเหนือจากทีเคยเห็นมาก่อนได ้

  .  การเรียนรู้กฎ (Rule learning) เป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากการรวมหรือเชือมโยง
ความคิดรวบยอดตงัแต่สองอย่างขึนไป และตงัเป็นกฎเกณฑ์ขึน การทีนักเรียนสามารถเรียนรู้
กฎเกณฑจ์ะสามารถช่วยใหน้กัเรียนสามารถนาํการเรียนรู้นนัไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆกนัได ้

  .  การเรียนรู้การแกปั้ญหา (Problem solving) เป็นการเรียนรู้ทีจะแกปั้ญหา โดย
การนาํกฎเกณฑ์ต่างๆมาใช้ การเรียนรู้แบบนีเป็นกระบวนการทีเกิดภายในตวันกัเรียน เป็นการใช้
กฎเกณฑ์ในขนัสูงเพือการแกปั้ญหาทีค่อนขา้งซบัซ้อน และสามารถนาํกฎเกณฑ์ในการแกปั้ญหานี
ไปใชใ้นสถานการณ์ทีคลา้ยคลึงกนัได ้

 . กานเยไ่ดแ้บ่งสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษยไ์ว ้  ประการ ดงันี 

  .  สมรรถภาพในการเรียนรู้ขอ้เท็จจริง (verbal information) เป็นความสามารถ
ในการเรียนรู้ขอ้เทจ็จริงต่างๆ โดยอาศยัความจาํและความสามารถในการระลึกได ้ 
  .  ทักษะเชาวน์ ปัญญา  (Intellectual skills) หรือทักษะทางสติปัญญา เป็น
ความสามารถในการใช้สมองคิดหาเหตุผล โยใชข้อ้มูลประสบการณ์ ความรู้ความคิดในดา้นต่างๆ 
นับตงัแต่การเรียนรู้ขนัพืนฐาน ซึงเป็นทกัษะง่ายๆไปสู่ทกัษะทียากสลบัวบัซ้อนมากขึน ทกัษะ
เชาวน์ปัญญาทีสาํคญัทีไดรั้บการฝึกคือ ความสามารถในการจาํแนก (Discrimination) ความสามารถ
ในการคิดรวบยอดเป็นรูปธรรม (Concrete concept ) ความสามารถในการให้คาํจาํกัดความของ
ความคิดรวบยอด  (Defined concept) ความสามารถในการเข้าใจกฎและใช้กฎ  (Rule) และ
ความสามารถในการแกปั้ญหา (Problem solving)  
  .  ยุทธศาสต ร์ในการคิด  (Cognitive strategies) เป็ นความส ามารถของ
กระบวนการทาํงานภายในสมองของมนุษย ์ซึงควบคุมการเรียน การเลือกรับรู้ การแปลความ และ
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การดึงดูดความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช ้ผูมี้ยุทธศาสตร์ในการคิดสูง
จะมีเทคนิค มีเคล็ดลบัในการดึงความจาํ ความเขา้ใจและประสบการณ์เดิมทีสะสมไวอ้อกมาใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแกปั้ญหาทีมีสถานการณ์ทีแตกต่างกนัไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทงัสามารถ
แกปั้ญหาต่างๆไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

  .  ทกัษะการเคลือนไหว (Motor skills) เป็นความสามารถ ความชาํนาญในการ
ปฏิบติัหรือการใชอ้วยัวะส่วนต่างๆของร่างกายในการทาํกิจกรรมต่างๆ ผูที้มีทกัษะการเคลือนไหวที
ดีนนั พฤติกรรมทีแสดงออกมาจะมีลกัษณะรวดเร็ว คล่องแคล่ว และถูกตอ้งเหมาะสม 

  .  เจตคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทีมีต่อสิงต่างๆซึงมีผลต่อการ
ตดัสินใจของบุคคลนนัในการทีจะเลือกกระทาํหรือไม่กระทาํสิงใดสิงหนึง 

  

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

 มีนักการศึกษาหลายท่านทีได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานไวด้งันี  

มนตช์ยั  เทียนทอง ( 554: 45) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ไวด้งันี  
 . เป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีเป็นทางเลือกใหม่สาํหรับการจดัการศึกษาทุกระดบั 

 . สามารถพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีทา้ทายตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 . พฒันาศกัยภาพทางการเรียนของผูเ้รียน ได้เป็นอย่างดี สามารถพฒันาผลสัมฤทธิของ
ผูเ้รียนใหดี้ยงิขึน 

 เซวินซ์ กลัเซเคน (Sevinc Gulsecen, : 17) ไดศึ้กษาผลของการเรียนแบบผสมผสานที
มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนกัศึกษา จากมหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน โดยมี
สมมติฐานในการวิจยัคือ การเรียนแบบผสมผสานสามารถทาํให้นักศึกษาทีไม่ใส่ใจในการเรียน 
โดยเฉพาะนักศึกษาทีอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม นกัศึกษา  กลุ่ม จากมหาวทิยาลยัเอกชน และมหาวิทยาลยัของ
รัฐ จากการศึกษาพบวา่ 
 . การเรียนแบบผสมผสานทาํใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน 

 . แรงจูงใจ อตัราการเขา้เรียน ความสนใจในการเรียนเพิมมากขึน 

 . ผลการเรียนจากการเรียนแบบผสมผสานของรัฐสูงกวา่นกัเรียนเอกชน 

 . นกัศึกษาทีมีความรู้พืนฐานทางดา้นเทคโนโลยเีรียนไดดี้กวา่นกัศึกษาทีมีความรู้พืนฐาน
ตาํ 
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 . ความรู้ทีพิเศษสามารถทีจะสร้างขึนไดท้งั  กลุ่ม โดยการเรียนแบบออนไลน์ 

 . นักเรียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนแบบการเรียนแบบผสมผสานมากกว่าการสอน
แบบปกติ 

 . นกัเรียนทีเรียนโดยการเรียนแบบผสมผสานมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน 

 สรุปได้ว่าการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเป็น
ประโยชน์ เนืองจากการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานช่วยส่งเสริมการเรียนให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึนกว่าการเรียนการสอนเพียงรูปแบบเดียวเท่านัน  นักเรียนมีการเรียนรู้ที
หลากหลาย ซึงสามารถช่วยพฒันาศกัยภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบทและสถานการณ์ ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเกิดการเรียนรู้และเกิดทกัษะ ด้านการปฏิบติั (Practice Skill )โดยใช้
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการเรียนรู้ สาํหรับการจดัการเรียนรู้หลายวธีิดงักล่าวผูว้ิจยันาํการสอนแบบ
อภิปรายมาใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึงเป็นการผสมผสานในรูปแบบออฟไลน์ในระดบั -

0% มีขนัตอนการจดัการเรียนรู้ทีสําคญัไดแ้ก่ ) ขนัเร้าความสนใจ ) ขนัให้ความรู้และฝึกปฏิบติั 
) ขนัเตรียมการอภิปราย ) ขนัดาํเนินการอภิปรายโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และ ) ขนัสรุป ซึงใน
ส่วนสาํคญัของแต่ละวธีิจะขอนาํเสนอในลาํดบัต่อไป 

 
วธีิสอนแบบอภิปราย  

 การวจิยัครังนีผูว้ิจยัใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้วิธีสอนแบบอภิปรายร่วมกบั
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน โดยมีรายละเอียดของวธีิสอน
แบบอภิปรายและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสาํคญัดงันี  
 
ความหมายของวธีิสอนแบบอภิปราย 

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของวธีิสอนแบบอภิปรายไวห้ลายแนวทาง ดงันี 

 คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาการพฒันาระบบการสอน (2538: 235-236) ได้
ให้ความหมายของวิธีสอนแบบอภิปรายไวว้า่ เป็นการสอนโดยยึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง สอนให้
นกัเรียนดาํเนินกิจกรรมคน้หาคาํตอบจากกิจกรรมทีลงมือปฏิบติัจนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์
กาํหนดไว ้การส่งเสริมให้นกัเรียนพฒันาทงัดา้นความคิดการเรียนรู้และการนาํเสนอความคิดของ
ตน 

กิตติ พชัรวชิญ ์(2540: 68) กล่าววา่ การอภิปราย หมายถึงการทีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดใ้ช้
กระบวนการพูด ชีแจงเหตุผลแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์ ของระหว่างสมาชิกเพือหาแนวคิด
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ร่วมทีเป็นขอ้สรุปตามมติของกลุ่ม ซึงจะนาํไปสู่การปฏิบติัต่อไป กิจกรรมนีกาํหนดจาํนวนนกัเรียน
ไม่ใหม้ากนกั เพือเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็นทวักนั 

  ทิศนา แขมมณี (  : ) กล่าววา่ วธีิการสอนแบบอภิปราย หมายถึง วธีิการสอนทีมุ่งให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นหรือ พิจารณาหวัขอ้ทีกลุ่มสนใจร่วมกนั วิธีการ
สอนแบบอภิปรายจึงเป็นวิธีการสอนทีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนคือ ไดคิ้ด ไดท้าํ ไดแ้กปั้ญหา 
ได้ฝึกการร่วมการทาํงานแบบประชาธิปไตย ผูเ้รียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียน มีลักษณะ                  
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 

สิริวรรณ ศรีพหล ( : - ) กล่าวว่า การสอนโดยอภิปรายเป็นกิจกรรมการเรียน              
การสอนแบบหนึงทีมุ่งให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ของการทาํงานแบบกลุ่ม เน้นการแสดง
บทบาทของสมาชิกกลุ่มทีเกียวกบัการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือประเด็นทีนาํมาเพือถกเถียง
และยงัตอ้งการให้นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจกระบวนการของกลุ่มอีกดว้ย วธีิการสอนแบบอภิปรายจึง
เป็นเทคนิคเบืองตน้ทีสาํคญัในการช่วยใหก้ารทาํงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพ 

อาภรณ์  ใจเทียง ( : - ) กล่าววา่ วิธีสอนแบบอภิปราย หมายถึง วิธีสอนทีมุ่งให้
นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลียนความคิดเห็นหรือพิจารณาหัวข้อทีกลุ่มสนใจร่วมกัน  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพือหาคาํตอบแนวทางหรือเพือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึงร่วมกัน วิธีสอนแบบ
อภิปรายจึงเป็นวิธีสอนแบบทีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน คือ ไดคิ้ด ไดท้าํ ไดแ้กปั้ญหา และได้
ฝึกการทํางานร่วมกันแบบประชาธิปไตย นักเรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียน  มีลักษณะ                       
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) เป็นการพฒันานักเรียนทงัด้านความรู้ ด้านเจคติ 
และทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความคิดเห็น การทาํงาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นตน้ 

 โรเบิร์ต มิเชลและเจมส์ (Robert, Michael, and James 1993: 5-6) กล่าวว่า การสอนแบบ
อภิปรายเป็นวิธีการพูดคุย หรือสนทนาระหว่างนักเรียนกบันักเรียน หรือครูกบันักเรียน และเป็น
กระบวนการสอนทีสําคญั ซึงสามารถอภิปรายเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มเล็ก หรือเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้
และการอภิปรายนนัสามารถทาํให้เกิดความรู้ ทกัษะและเจคติทีดีภายในกลุ่มของนกัเรียนดว้ยกนั 
เพราะการอภิปรายจะช่วยใหน้กัเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้ และสามารถใชไ้ดก้บับุคคลทุกกลุ่มอาย ุ

สรุป ความหมายของวิธีสอนแบบอภิปราย คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเปิด
โอกาสให้สมาชิกภายในกลุ่มไดใ้ชก้ระบวนการคิด การพูดคุยสนทนา แลกเปลียนความคิดเห็น ซึง
ดาํเนินไปอยา่งมีจุดหมาย เพือตอ้งการการแกปั้ญหาหรือแลกเปลียนประเด็นขอ้มูลทีตอ้งศึกษา และ
สรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม  ซึงเป็นการจัดกิจกรรมทีเน้นนักเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งทวัถึง 
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รูปแบบของวธีิสอนแบบอภิปราย  
 วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มทีนาํมาใช้กบัวงการศึกษาในปัจจุบนัมีหลากหลายรูปแบบซึงมี
นกัการศึกษาและนกัวชิาการไดแ้นวคิดหลายรูปแบบแตกต่างกนั ดงันี 

 ทิศนา  แขมมณี ( 8: - ) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของวธีิสอนแบบอภิปรายทีนิยมใชใ้น
การสอนดงันี 

 . การจดักลุ่มอภิปรายแบบกนัเอง (Informal Group Discussion) กลุ่มแบบนีประกอบดว้ย
สมาชิกทีมีความสนใจในเรืองเดียวกัน จาํนวนประมาณ -  คน มาพูดคุยแลกเปลียนความรู้                 
ความคิดเห็นและประสบการณ์กัน เพือแสวงหาข้อยุติหรือข้อตกลงร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ 
เกียวกบัเรืองนนั ในกลุ่มจะมีประธานนาํการอภิปราย ช่วยดูแลและกระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มแสดง
ความคิดเห็น อยา่งเสรี 

 . การจดักลุ่มอภิปรายแบบฟิลลิป  (Phillip Group Discussion) กลุ่มแบบนีประกอบดว้ย
สมาชิก  คนทีนงัใกลก้นั หนัหนา้เขา้หากนั เพือแลกเปลียนความคิดเห็นกนัในประเด็นใดประเด็น
หนึง คนละ  นาที รวมเป็น  นาที จุดประสงค์ของการจดักลุ่มแบบนีก็เพือเปิดโอกาสให้สมาชิก
ทุกคนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในประเด็นปัญหาทีกลุ่มใหญ่กาํลงัพฒันาอยู ่

. การจดักลุ่มอภิปรายแบบซินดิเคต (Syndicate Group) กลุ่มแบบนีประกอบดว้ยสมาชิก
ระหวา่ง  –  คน ทีมีความรู้ประสบการณ์ต่างกนั จุดประสงคเ์พือให้กลุ่มยอ่ยนีไดศึ้กษาพิจารณา
เรืองใดเรืองหนึงทีได้รับมอบหมายจากทีประชุมใหญ่   สมาชิกจะแลกเปลียนความรู้และ
ประสบการณ์กนัในเรืองทีไดรั้บมอบหมายโดยผลดักนัทาํหนา้ทีประธานและเลขานุการกลุ่ม 

 . การจดักลุ่มอภิปรายแบบระดมสมอง (Brainstorming Group) กลุ่มแบบนีประกอบดว้ย
สมาชิกประมาณ  –  คน ทีมีความรู้ประสบการณ์พอสมควรในเรืองทีจะอภิปราย จุดประสงคข์อง
กลุ่มนีเพือให้ได้ความคิดมากทีสุด ในเวลาทีจาํกดั และเพือแสวงหาความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่ม 
กลุ่มจะมีประธานนาํการอภิปรายและกระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี โดยไม่มี
การตดัสินวา่ถูก ผดิ ดี ไม่ดี เพือใหไ้ดค้วามคิดจาํนวนมาก เลขานุการกลุ่มบนัทึกความคิดทงัหมดไว ้
ขนัตอนต่อไปจึงนาํความคิดทีไดม้าวเิคราะห์ และปรับปรุง เพือให้ไดค้วามคิดทีสร้างสรรคใ์นเรือง
นนั 

 . การจดักลุ่มอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table Group) กลุ่มแบบนี มีลกัษณะเหมือน
การอภิปรายแบบซินดิเคต คือเป็นการอภิปรายในประเด็นทีไดรั้บมอบหมายจากทีประชุมใหญ่หรือ
ทีสมาชิกเลือกตามความสนใจ เพือแลกเปลียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพือให้ได้
ข้อสรุปร่วมกัน เพียงแต่การจดักลุ่มจะอยู่ในลักษณะเป็นรูปวงกลมซึงสมาชิกทุกคนสามารถ
มองเห็นกนัได ้อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั กลุ่มแบบนีอาจไม่จาํเป็นตอ้งจดัในรูปวงกลม สามารถจดั
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ในลักษณะอืนได้ เช่น จดัทีนังเป็นรูปสีเหลียมผืนผา้ ก็เรียกว่าเป็นการประชุมโต๊ะกลม หากมี
จุดประสงคต์รงตามการอภิปรายแบบโตะ๊กลม 

 . การจดักลุ่มอภิปรายเป็นคณะ (Panal Discussion Group) การจดักลุ่มแบบนีมีจุดประสงค์
เพือให้ผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัหัวขอ้ในการประชุม
ประมาณ  –  คนมาร่วมอภิปรายต่อหน้าผูฟั้ง เพือแลกเปลียนความคิดเห็นโดยมีผูด้าํเนินการ
อภิปราย (moderator) เป็นผูเ้ชือมโยงความคิดเห็น ซกัถาม ควบคุมเวลาในการอภิปรายและสรุปผล
การอภิปราย 

 . การจดักลุ่มอภิปรายแบบสัมมนา (Seminar Group) การจดักลุ่มแบบนีมีสมาชิกกลุ่ม
ประมาณ  คนขึนไป มีจุดประสงค์เพือให้สมาชิกร่วมกนัศึกษาหาความรู้หรือคน้ควา้ในหัวขอ้
หนึงโดยมีผูเ้ชียวชาญให้คาํแนะนาํช่วยเหลือปัญหาของการสัมมนามกัจะกวา้ง สามารถแบ่งเป็น
หวัขอ้ยอ่ยไดจ้าํนวนมาก ผูเ้ขา้สัมมนาจะเป็นทงัผูใ้หญ่และผูรั้บความรู้ ความคิดเห็น การสัมมนาไม่
มีการลงมติ เป็นเพียงการประมวลความคิดเห็น และสรุปเป็นขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

 . การจดักลุ่มอภิปรายแบบใกลชิ้ด(Knee Group) กลุ่มแบบนีประกอบดว้ยสมาชิกประมาณ 
 –  คน พดูคุยแลกเปลียนความคิดเห็นกนัอยา่งใกลชิ้ด สนิทสนม เปรียบเสมือนการจบัเข่าคุยกนั 

 . การจดักลุ่มอภิปรายแบบฮดัเดิล (Huddle Group) กลุ่มแบบนีเป็นการจดักลุ่มย่อยทีแยก
ออกมาจากกลุ่มใหญ่  โดยใช้วิธีการสุ่ม  เพือให้ มีสมาชิกกลุ่มคละกันไป  จุดประสงค์และ                           
การดาํเนินการ มีลกัษณะเช่นเดียวกบักลุ่มอภิปรายแบบกนัเอง 

 . การจัดก ลุ่มอภิปรายแบบเวียนรอบวง  (Circular Response Group) กลุ่มแบบนี
ประกอบดว้ยสมาชิกไม่ควรเกิน  คน มีจุดประสงคเ์พือใหส้มาชิกกลุ่มทุกคนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น โดยการให้สมาชิกแต่ละคนพูดรอบละประมาณ -  นาที เวียนกันไปทางซ้ายหรือขวา                
ทีละคนจนครบทุกคน ถา้ผูใ้ดตอ้งการสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ ตอ้งรอจนกวา่จะถึงเวลาทีตนมีโอกาส
พดู ถา้มีเวลามากและตอ้งการความคิดเห็นเพิมขึนก็เริมรอบสองต่อไปเรือย ๆ 

 . การจดักลุ่มอภิปรายแบบกลุ่มซ้อน (Fish Bowl Group) กลุ่มแบบนีจะมีลักษณะเป็น
กลุ่มซ้อนกันเป็น  วง กลุ่มวงในและกลุ่มวงนอก มีสมาชิกจาํนวนเท่าๆ กัน ประมาณ -  คน
ในขณะทีสมาชิกกลุ่มวงในประชุมอภิปรายกนัในเรืองใดเรืองหนึง  สมาชิกกลุ่มวงนอกจะทาํหนา้ที
สังเกตการณ์ จุดประสงค์เพือให้ผูส้ังเกตการณ์ทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัเรืองทีอภิปราย แต่ไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการอภิปราย ไดเ้รียนรู้ความคิดเห็นของผูอ้ภิปรายวงในอยา่งใกลชิ้ด ในบาง
กรณีอาจมีการสับเปลียนบทบาทใหผู้อ้ยูว่งนอกเขา้ไปอยูว่งในแลว้ทาํหนา้ทีอภิปรายและสมาชิกวง
ในออกมาอยูว่งนอกเป็นผูส้ังเกตการณ์สับเปลียนกนั 
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 . การจัดก ลุ่มอภิปรายแบบปุจฉาวิสัชนา  (Questioning-Answering) กลุ่มแบบนี
ประกอบดว้ยสมาชิกประมาณ -  คน เป็นผูด้าํเนินการอภิปราย  คน มีผูเ้ชียวชาญหรือวิทยากรที
รับเชิญมาครึงหนึง และอีกครึงหนึงเป็นตวัแทนจากกลุ่มผูฟั้งผูด้าํเนินการอภิปรายให้ผูแ้ทนผูฟั้ง
เสนอขอ้คาํถามให้วิทยากรตอบ และเป็นตวักลางเชือมโยงและสรุปความคิดเห็น จุดประสงค์ของ
กลุ่มแบบนีก็คือช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเขา้ใจในปัญหาหรือเรืองทีศึกษาในแง่มุมต่างๆ ตาม
ความตอ้งการ หรือความสนใจของผูฟั้ง  

 ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดใ้ช้การจดักลุ่มอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table Group) เป็น
การอภิปรายในประเด็นทีได้รับมอบหมายจากทีประชุมใหญ่หรือทีสมาชิกเลือกตามความสนใจ 
เพือแลกเปลียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพือใหไ้ดข้อ้สรุปร่วมกนั 

 

วตัถุประสงค์ของการสอนแบบอภิปราย 

 มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมาย/วตัถุประสงคข์องการสอนแบบอภิปราย
ไวด้งันี 

 อาภรณ์  ใจเทียง (2553: 149-152) ไดก้ล่าวถึง ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบอภิปรายไว้
ดงันี 
 . เพือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั เป็นการพฒันาทกัษะการพูดและ
การคิด 

 . เพือฝึกการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้าํ ผูต้าม การรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอื้น และการเป็นสมาชิกทีดีของกลุ่ม 

 . เพือฝึกการคน้ควา้หาความรู้มาเพืออภิปราย 

 กิตติ  พชัรวชิญ ์(2540: 68-85) ไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายของวธีิสอนแบบอภิปราย ไวด้งันี 

 1. ใหเ้กิดการเรียนทีมีส่วนร่วมเป็นหลกัสาํคญั 

 2. ใหส้มาชิกทุกคนไดพ้ดู ไดฟั้ง และร่วมกนัตดัสินใจ 

 3. ใหเ้ขา้ใจวธีิการหาขอ้สรุปทีเป็นมติของกลุ่มทีเป็นทีสินสุด 

 4. ใหก้ลุ่มกระตุน้สมาชิกใหติ้ดตามตลอดเวลา 
 5. ใหมี้การพฒันาความสามารถในการพดู การแสดงออก 

 6. ใหฝึ้กการฟัง การพดู การอา้งอิงทางวชิาการ 

 7. ใหทุ้กคนมีเสรีภาพและความสาํคญัเท่าเทียมกนั 

 . ให้คิดหากิจกรรมต่อจากการอภิปราย โดยธรรมชาติแลว้การอภิปรายทีประสบผลสําเร็จ
จะนาํไปสู่กิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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 ทิศนา  แขมมณี ( : ) ได้กล่าวถึง วตัถุประสงค์วิธีสอนโดยการอภิปรายกลุ่มย่อย 
เป็นวิธีการทีมุ่งช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทวัถึง มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลียนประสบการณ์ อนัจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรืองทีเรียนกวา้งขึน 

จากความมุ่งหมาย/วตัถุประสงค์ของการสอนแบบอภิปรายทีนักการศึกษาได้ให้ความ
คิดเห็นไวน้นั สรุปไดว้า่ การอภิปรายกลุ่มมุ่งเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น เป็นการ
ทาํงานกลุ่มร่วมกนั เพือพฒันาทกัษะการพดู การคิด และความกลา้แสดงออกทีไดจ้ากการคน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง 

 

ขนัตอนวธีิสอนแบบอภิปราย 

นกัการศึกษาหลายท่านทีไดก้ล่าวถึงขนัตอนวธีิการสอนแบบอภิปรายไวด้งันี 

ทิศนา   แขมมณี ( 8: 345-350) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนทีสําคญัของวิธีสอนแบบอภิปรายไว ้
ดงันี  
 . ครูจดันกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละประมาณ -  คน  
 . ครู/นกัเรียนกาํหนดประเด็นในการอภิปราย 

 . นกัเรียนพดูคุยแลกเปลียนความคิดเห็นกนัตามประเด็นการอภิปราย 

 . นกัเรียนสรุปสาระทีสมาชิกกลุ่มไดอ้ภิปรายร่วมกนัเป็นขอ้สรุปของกลุ่ม 

 5. ครูและนกัเรียนนาํขอ้สรุปของกลุ่มยอ่ยมาใชใ้นการสรุปบทเรียน 

 . ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

สิริวรรณ ศรีพหล ( : - ) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนทีสําคญัของวิธีสอนแบบอภิปรายไว้
ดงันี 

ขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการอภิปราย ประกอบดว้ย  ขนัตอน ไดแ้ก่ 

 . ขนัเตรียมการอภิปราย โดยการกาํหนดหัวขอ้และรูปแบบการอภิปราย บทบาทครูและ
นกัเรียนรวมทงัการจดัหอ้งเรียนและอุปกรณ์การสอน 

 . ขันดําเนินการอภิปราย โดยครูบอกหัวข้อหรือปัญหาการอภิปราย กําหนดเงือนไข
หลกัเกณฑใ์นการอภิปราย และดาํเนินการอภิปราย 

 . ขนัสรุป โดยใหผู้แ้ทนแต่ละกลุ่มสรุปผล และครูสรุปอีกครังเพือความกระจ่าง 

อาภรณ์  ใจเทียง ( : 149-152) กล่าวถึงขนัตอนการสอนแบบอภิปรายทีสําคญัควรมี                  
 ขนัตอน ดงันี 

. ขนัเตรียมการอภิปราย ครูตอ้งเตรียมในสิงต่อไปนี 
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 .  หัวขอ้และรูปแบบการอภิปราย เตรียมให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัจุดประสงค์
ของบทเรียน เวลาเรียน จาํนวนนกัเรียน สถานที ฯลฯ เช่น ถา้มีเวลาจาํกดั ควรใชแ้บบซุบซิบปรึกษา 
(Phillips  หรือ  Buzz Group) ถ้าต้องการรวบรวมความคิดอาจใช้แบบระดมสมอง  (Brain 

Storming) ถ้ามีเวลาให้นักเรียนได้เตรีมเนือหาสาระความรู้มาล่วงหน้า ควรใช้แบบซิมโพเซียม 
(Symposium) 

 .  นกัเรียน ครูควรไดใ้ห้นกัเรียนเตรียมตวัการอภิปรายมาล่วงหนา้ทงัดา้นเนือหา
สาระ และประเด็นความคิดเห็นและวิธีการพูด จะทาํให้นักเรียนได้ประโยชน์จาการเรียนแบบ
อภิปรายอยา่งแทจ้ริง 

 .  หอ้งเรียน ครูควรจดัโตะ๊เกา้อีใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการอภิปราย เช่น 

       .3.1 จดัแบบวงกลม หรือครึงวงกลม เหมาะสําหรับการอภิปรายแบบระดม
สมอง 

                   1.3.  จดัแบบรูปตวัย ูหรือสีเหลียมผนืผา้ เหมาะสาํหรับการอภิปรายกลุ่มใหญ่ 

         1. .3 จดัแบบรูปตวัที (T) หรือแบบเรียงแถวหน้ากระดาน เหมาะสําหรับการ
อภิปรายหมู่แบบพาแนล (Panel) 
  .  สือการเรียน อาจต้องให้เอกสารไวแ้จกประกอบการอภิปราย อาจมีการใช้
สไลด ์ภาพ แผนภูมิ แผน่ใส ฯลฯ เพือสรุปผลการอภิปราย หรือประกอบการอภิปรายของแต่ละกลุ่ม 
ครูตอ้งเตรียมไวใ้หพ้ร้อม 

 . ขนัตอนการดาํเนินการอภิปราย ครูมีบทบาทในการควบคุมการอภิปรายให้ดาํเนินไปได้
ดว้ยดี จึงตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  .  บอกหวัขอ้หรือปัญหาทีจะอภิปรายใหช้ดัเจน  
  .  ระบุจุดประสงคก์ารอภิปรายให้ชดัเจน 

  .  บอกเงือนไขหลักเกณฑ์การอภิปราย เช่น  ระยะเวลาทีใช้ รูปแบบวิธีการ
อภิปราย บทบาทหน้าทีของผู ้อภิปราย การรายงานผล ตลอดจนมารยาทการพูด  การรับฟัง                     
ความคิดเห็นของผูอื้นและการเคารพมติของส่วนรวม 

  .  ให้ดาํเนินการอภิปรายโดยครูควรช่วยเหลือให้การอภิปรายดาํเนินไปไดด้ว้ยดี 
ขณะทีผูเ้รียนเขา้กลุ่มอภิปราย ครูไม่ควรเขา้ไปกาํกบัหรือแทรกแซงนกัเรียนตลอด ควรคอยดูและ
อยูห่่างๆ คอยกระตุน้ใหก้าํลงัใจ ใหค้าํแนะนาํ เมือนกัเรียนตอ้งการเท่านนั 

 . ขนัสรุป ประกอบดว้ย 

  .  สรุปผลการอภิปราย เป็นช่วงทีผู ้แทนกลุ่มสรุปผลอภิปราย นําเสนอผล                  
การอภิปรายต่อทีประชุมเป็นการแลกเปลียนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผูฟั้งซกัถามผูอ้ภิปรายตอบ
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คาํถาม ผูส้อนอาจถามคาํถามผูอ้ภิปรายไดใ้นสาระสําคญัทีตอ้งการให้นกัเรียนไดรั้บ ขณะเดียวกนั
ช่วยกลุ่มอธิบายใหเ้กิดความกระจ่างในเนือหาบางตอนได ้

  .  สรุปบทเรียน ครูเป็นผูส้รุปเนือหาสาระสําคญัทีได้จากการอภิปราย ควรได้
เสริมขอ้คิดแทรกความรู้ ยาํประเด็นสําคญัและสรุปแนวคิดหลกัให้แก่ผูเ้รียน ตลอดจนแนวทางการ
นาํความรู้ไปใชเ้ป็นประโยชน์ในชีวิต การสรุปนนัควรสรุปเป็นหวัขอ้บนกระดานดาํ เพือนกัเรียน
จะไดเ้ขา้ใจชดัเจนและบนัทึกไวไ้ดง่้าย  
  .  ประเมินผลการเรียน ครูควรมีการประเมินผลการอภิปรายภายหลงัทีสินสุด
บทเรียน เพือดูวา่การเรียนการสอนในคาบเรียนนนัๆ ดว้ยวิธีการอภิปรายมีคุณค่าบกพร่องอยา่งไร 
โดยประเมินใหค้รอบคลุมถึงเนือหา หวัขอ้การอภิปราย จุดประสงค ์รูปแบบพฤติกรรมของนกัเรียน 
บรรยากาศ สิงแวดล้อมต่างๆในการอภิปราย ฯลฯ ทงันีเพือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการเรียน                 
การสอนดว้ยวธีิการอภิปรายในครังต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที  แสดงขนัตอนการสอนแบบอภิปราย  

ทีมา : อาภรณ์  ใจเทียง,หลกัการสอน (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, ), . 

. ขนัเตรียมการอภปิราย 

    - หวัขอ้และรูปแบบ 

    - นกัเรียน  
    - หอ้งเรียน  
    - สือการเรียน  

. ขนัดาํเนิน 

   - บอกหวัขอ้หรือปัญหา 
   - บอกจุดประสงค ์

   - บอกเงือนไขหลกัเกณฑ ์

   - ดาํเนินการอภิปราย 

. ขนัสรุป 

    - สรุปผลการอภิปราย 

    - ประเมินผลการเรียน 
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จากทีนกัการศึกษา ไดใ้ห้ความคิดเห็นเกียวกบัขนัตอนการสอนแบบอภิปรายไวน้นั สรุป
ได้ว่าวิธีสอนแบบอภิปรายจะต้องมีขันตอนทีครอบคลุมขันตอนใหญ่ๆทีสําคัญ  ดังนี  คือ                            

) ขนัเตรียมการอภิปราย คือมีการกาํหนดหัวขอ้เรืองการอภิปราย กาํหนดบทบาทหน้าที ผูน้าํการ
อภิปราย ประธาน เลขานุการ สมาชิก มีการจดัหาขอ้มูลล่วงหน้ามาร่วมอภิปราย ) ขนัดาํเนินการ
อภิปราย มีการอภิปรายโดยการกล่าวถึงจุดประสงค์ของการอภิปราย รู้กฎ กติกา มารยาท ในการ
อภิปราย พูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นกนัตามประเด็นการอภิปรายทีสําคญั 3) ขนัสรุป ซึงใน
ขนัตอนการสรุปของการวิจยันีผูว้ิจยัจะจดักิจกรรมขนัการสรุปโดย . ) นักเรียนร่วมกันสรุป
ประเด็นในการอภิปรายโดยการทาํแผนผงัความคิด/แบบฝึกหดั 3.3) ครูประเมินผลการเรียน  

 

เทคนิคและข้อเสนอแนะของวธีิสอนแบบอภิปราย 

นกัการศึกษาไดเ้สนอแนะ เทคนิคต่างๆในการสอนแบบอภิปรายกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพ ไว้
ดงันี 

 ทิศนา  แขมมณี (2548: 348) ไดเ้สนอแนะเทคนิค และขอ้แนะนาํในการสอนแบบอภิปราย 
ดงันี 

 . การจดันกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย จาํนวนสมาชิกในกลุ่มยอ่ยควรมีประมาณ -  คน จาํนวนที
เหมาะสมมากทีสุดคือระหว่าง -  คน คือเป็นกลุ่มทีไม่เล็กเกินไป และไม่ใหญ่เกินไป เพราะถ้า
กลุ่มเล็กเกินไป กลุ่มจะไม่ไดค้วามคิดทีหลากหลายเพียงพอ ถา้กลุ่มใหญ่เกินไป สมาชิกกลุ่มจะมี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นไดน้้อยหรือไม่ทวัถึง การแบ่งนกัเรียนเขา้กลุ่ม อาจทาํโดยวิธีสุ่ม  
เพือให้นักเรียนมีโอกาสได้ร่วมกลุ่มกับเพือนไม่ซํากัน  หรืออาจจัดนักเรียนให้เข้ากลุ่มคละ
ความสามารถ เพือให้นกัเรียนทีเก่งช่วยเหลือนกัเรียนอ่อน หรืออาจจดันกัเรียนเขา้กลุ่มจาํแนกตาม
เพศ วยั (ถา้นกัเรียนมีหลายวยั) ความสนใจ ความสามารถ หรือเลือกอยา่งเจาะจงตามปัญหาทีมีก็ได ้
ขึนกบัวตัถุประสงคข์องครูและสิงทีจะอภิปราย เทคนิคทีใชใ้นการแบ่งกลุ่มมีอยา่งหลากหลาย เช่น 
ใช้การนับหมายเลข ใครนับหมายเลขเดียวกันให้รวมกลุ่มกัน หรือใช้การจบัฉลาก ซึงอาจเป็น
หมายเลข หรือเป็นภาพขอ้ความ ผูที้จับไดฉ้ลากให้รวมกลุ่มกนั หรือใชเ้กมต่างๆ เช่น เกมคาํสังจบั
กลุ่ม โดยผูเ้รียนรําวงตามเสียงเพลงหรือเสียงดนตรี เมือดนตรีหรือเสียงเพลงหยุด ครูจะออกคาํสัง
ให้นกัเรียนจบักลุ่ม ตามจาํนวนทีผูส้อนสัง เช่น จบั  จบั  หรือจบักลุ่ม หญิง  ชาย  ให้นกัเรียน
เกิดความสนุกสนาน จนกระทงัในทีสุดครูสังใหจ้บักลุ่มตามจาํนวนทีครูตอ้งการ เทคนิคการจดักลุ่ม
จะช่วยให้นักเรียนไม่เกิดความเบือหน่ายในการแบ่งกลุ่ม โดยเฉพาะเมือครูจาํเป็นตอ้งแบ่งกลุ่ม
ย่อยๆจะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานและสนใจทีจะเรียนรู้ในกิจกรรมต่อไป                        
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เมือนกัเรียนเขา้กลุ่มแลว้ ครูควรดูแลให้กลุ่มจดัทีนงัภายในกลุ่มให้เรียบร้อย ให้อยูใ่นลกัษณะทีทุก
คนมองเห็นกนั และรับฟังกนัไดดี้ นอกจากกรณีทีมีหลายกลุ่ม ครูควรจดักลุ่มให้ห่างกนัพอสมควร 
เพือไม่ใหเ้สียงอภิปรายจากกลุ่มรบกวนกนัและกนั 

 . ประเด็นการอภิปราย การอภิปรายจาํเป็นตอ้งมีประเด็นในการอภิปราย มีวตัถุประสงค์
ของการอภิปรายทีชัดเจน ประเด็นการอภิปรายอาจจะมาจากครูหรือนักเรียนก็ได้ แล้วแต่กรณี                 
การอภิปรายแต่ละครังไม่ควรมีประเด็นมากจนเกินไป เพราะจะทาํใหน้กัเรียนอภิปรายไดไ้ม่เตม็ที 

 . การอภิปราย  การจัดกลุ่มอภิปรายมีหลายแบบ  ครูควรเลือกใช้ให้ เหมาะสมกับ
วตัถุประสงค์ ในการอภิปรายทีดี ควรมีการกาํหนดบทบาทหน้าทีทีจาํเป็นในการอภิปราย เช่น 
ประธานหรือผูน้ําในการอภิปราย เลขานุการผูจ้ดบันทึกการประชุม และผูรั้กษาเวลา เป็นต้น 
นอกจากนนัสมาชิกกลุ่มทุกคนควรมีความเขา้ใจตรงกนัวา่ ตนมีบทบาทหนา้ทีทีจะตอ้งช่วยให้กลุ่ม
ทาํงานให้สําเร็จ มิใช่ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเพียงบางคน หากสมาชิกกลุ่มมี
ความรู้ความเขา้ใจว่าสมาชิกกลุ่มทีดีควรทาํอะไรบา้ง เช่น ให้ขอ้มูล  แสดงความคิดเห็น ซักถาม 
โตแ้ยง้ สนบัสนุน ช่วยใหก้ลุ่มไม่ออกนอกเรือง และสรุป เป็นตน้ 

การอภิปรายจะเป็นไปไดด้ว้ยดี ครูจึงควรให้ความรู้ความเขา้ใจหรือคาํแนะนาํแก่กลุ่มก่อน
อภิปราย และควรยาํถึงความสาํคญัของการให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการอภิปรายอยา่ง
ทวัถึง ไม่ให้มีการผกูขาดการอภิปรายโดยผูใ้ดผูห้นึง เพราะวตัถุประสงคห์ลกัของการอภิปรายก็คือ 
การให้ผู ้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างทัวถึง และรอบคอบขึน  การอภิปรายทีดีควร
ดาํเนินการไปทีละประเด็นจะไดไ้ม่เกิดความสับสนและกรณีทีมีหลายประเด็น ควรมีการจาํกดัเวลา
ของการอภิปราย มิฉะนันการอภิปรายจะยืดยาว เยินเยอ้ และประเด็นทีอยู่ท้ายๆจะไม่ได้รับ                     
การอภิปราย เพราะหมดเวลาเสียก่อน ประเด็นการอภิปรายกบัเวลาทีใหค้วรมีความพอเหมาะกนั  
 . การสรุปผลการอภิปราย ก่อนทีการอภิปรายจะยุติลง กลุ่มจาํเป็นต้องมีการสรุปผล                       
การอภิปราย เพือให้ได้คาํตอบตามประเด็นทีกาํหนด ผูส้อนควรบอกหรือให้สัญญาณแก่กลุ่ม
อภิปรายประมาณ -  นาที ก่อนหมดเวลา เพือกลุ่มจะไดส้รุปผลการอภิปรายเป็นขอ้สรุปของกลุ่ม 
ซึงหลงัจากนนัผูส้อนอาจให้แต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการอภิปรายแลกเปลียนกนั หรือดาํเนินการใน
รูปแบบอืนต่อไป 

 . การสรุปบทเรียน เมือการอภิปรายสินสุด ครูจาํเป็นต้องเชือมโยงสิงทีผูเ้รียนนําได้
ร่วมกนัคิดกบับทเรียนทีกาํลงัเรียนรู้ โดยมีการนาํขอ้สรุปของกลุ่มมาใชใ้นการสรุปบทเรียนดว้ย 
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การจัดสถานทใีนการอภิปราย 

 กิตติ  พชัรวิชญ์ ( : ) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการจดัสถานทีสําหรับการอภิปรายไวด้งันี 
เพือให้สมาชิกได้เห็นหน้าและได้ฟังกนัอย่างถนัด มกัจะจดัโต๊ะอภิปรายเป็นรูปวงกลมหรือนัง
ลอ้มรอบโต๊ะและมา้นังเป็นรูปตวั V หรือตวั U ทงันีแล้วแต่จะเป็นห้องทีเหมาะกบัรูปแบบไหน 
โดยคาํนึงขอ้ดีและขอ้เสียของวธีิสอนแบบอภิปราย  

 

การจัดทนัีง (SEATING ARRANGEMENTS)  

 

 . แบบวงกลม (SEMICICLE  OR CIRCLE) 

  

 

  

 

 

 

ภาพที  การจดัทีนงัแบบครึงวงกลม 

 

. แบบสีเหลยีมจัตุรัส หรือ รูปตัวยู (HOLLOW SQUARE OR “U” SHAPED) 
 

 
   

 

 

 

ภาพที  การจดัทีนงัแบบสีเหลียมจตุัรัส หรือ รูปตวัย ู
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3. แบบสีเหลยีมผนืผ้า (RECTANGULAR TABLE) 

 

 แบบสีเหลยีมผนืผ้าอย่างแคบ                  แบบสีเหลยีมผนืผ้าอย่างกว้าง 
 

   

 

 

 

ภาพที  การจดัทีนงัแบบสีเหลียมผนืผา้  

. การจัดทมีงาน (TEAM ARRANGEMENT) 

    

  Team A 

  Team  B 

 

 

ภาพที  การจดัทีมงาน 

* สัญลกัษณ์         หมายถึงผู้นําการอภิปราย 

ทีมา : M.Sattler William. (1954). Discussion and Conference. (Michigan : Prentic-Hall,ING),33. 

 

ข้อดีและข้อจํากดัของวธีิการสอนแบบอภิปราย 

 มีนักการศึกษาหลายท่านทีไดก้ล่าวถึงขอ้ดีและขอ้จาํกดัของวิธีการสอนแบบอภิปรายไว้
ดงันี  

ทิศนา แขมมณี ( : - ), อาภรณ์  ใจเทียง ( : 151), บุญชม  ศรีสะอาด (2541: 

56-57) ไดก้ล่าวในทาํนองเดียวกนัถึงขอ้ดีและขอ้จาํกดัของวธีิการสอนแบบอภิปรายไวด้งันี  
 

ข้อดี 

 . เป็นวิธีสอนทีให้นักเรียนกลุ่มใหญ่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทวัถึง 

 . เป็นวิธีสอนทีช่วยให้นักเรียนเรียนและผูส้อนไดข้อ้มูลและความคิดเห็นทีหลากหลาย 
ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ทีกวา้งขึน 
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 . เป็นวิธีสอนทีช่วยส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างนักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะต่างๆ  จํานวนมาก  เช่น  ทักษะการพูด  การแสดงความคิดเห็น  การโต้แย ้ง                            
การวพิากษว์จิารณ์ และทกัษะการคิด เป็นตน้ 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ส่งเสริมความคิดริเริมสร้างสรรค์และฝึก       
การแลกเปลียนความคิดเห็น 

 . ฝึกความเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น ไม่ถือ 
ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ 

 . นกัเรียนไดรั้บรู้ความรู้กวา้งขวาง และไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการเรียน  
 . นกัเรียนไม่เบือหน่ายในการเรียน เพราะเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมตลอดการเรียน และเมือใช้
สลบักบัการสอนแบบอืนจะช่วยเปลียนบรรยากาศไดดี้ 

. ช่วยให้ครูรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลดีขึนทาํให้ผูส้อนรู้ว่าใครกลา้พูดใครสนใจ ตงัใจ 
ใครมีความรู้ ความคิด เฉียบแหลม มากนอ้ยเพียงใด 

 . ใหน้กัเรียนมีความลึกซึง กวา้งขวางในสิงทีเรียน สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้

 . เปลียนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของนกัเรียนไดดี้  
 
 ข้อจํากดั 

 . เป็นวธีิสอนทีใชเ้วลามาก 

 . เป็นวิธีสอนทีตอ้งอาศยัสถานทีหรือบริเวณกวา้งพอจะจดักลุ่มให้อภิปรายกนัได ้โดยไม่
รบกวนกนั 

 . หากนกัเรียนไม่รู้หรือปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ทีของสมาชิกกลุ่มทีดี การอภิปรายอาจ
ไม่ไดผ้ลดี 

 4. นกัเรียนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ มีขอ้มูลในเรืองทีจะอธิบาย 

 .หากสมาชิกก ลุ่มและครู  ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ ดี  อาจเกิดปัญหา                         
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มได ้

 สรุปไดว้า่วธีิสอนแบบอภิปรายเป็นวิธีสอนทีช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทวัถึงช่วยให้นักเรียนและครูได้ข้อมูลและความคิดเห็นที
หลากหลาย ซึงสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทีตอ้งการตอบสนองต่อความสนใจ 
ความสามารถของนกัเรียนและความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทาํให้เกิดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการนังฟังการบรรยายในชนัเรียนปกติ เพือเพิมศกัยภาพการเรียนการสอนทีเน้นนักเรียน
เป็นศูนยก์ลาง สามารถส่งเสริมความแม่นยาํการถ่ายโอนความรู้นกัเรียนของเนือหาสาระทีเรียนไป
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แลว้ จนทาํใหน้กัเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้เป็นอยา่งดี    
      

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

การวจิยัครังนีผูว้ิจยัใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้วิธีสอนแบบอภิปรายร่วมกบั
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาจดักิจกรรมการเรียนรู้แก่นกัเรียน โดยมีรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนทีสาํคญัดงันี  

 

ความหมายของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาจากคาํภาษาองักฤษวา่ Computer Assisted Instruction เรียกยอ่ๆวา่ 
CAI เป็นสือการศึกษายุคใหม่ทีมีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมแพร่หลายมากในแวดวง
การศึกษาปัจจุบนั ซึงความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีนกัการศึกษาทีมีความเชียวชาญดา้น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี  
 ราชบณัฑิตยสถาน (2535: 32) บญัญติัคาํวา่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวใ้นศพัท์คอมพิวเตอร์
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน โดยใหค้วามหมายวา่ เป็นการสอนทีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 กิดานนัท ์ มลิทอง ( 2536: 168) ใหค้วามหมายไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือการสอน
ทีใช้เทคโนโลยีระดับสูงช่วยให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผูเ้รียนและเครือง
คอมพิวเตอร์ ทังยงัสามารถตอบสนองต่อข้อมูลทีผูเ้รียนป้อนเข้าไปได้ในทันที ซึงจัดว่าเป็น                     
การเสริมแรงใหแ้ก่ผูเ้รียน 

 ถนอมพร  เลาจรัสแสง (2541: 7) ไดใ้ห้ความหมายคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวว้า่ หมายถึง สือ
การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึงซึงใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนาํเสนอ
สือประสม ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพนิง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลือนไหว วีดิทศัน์และเสียง เพือ
ถ่ายทอดเนือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะทีใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในห้องเรียนมากทีสุด 

 วฒิุชยั  ประสารสอย (2543: 18) ไดใ้ห้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวว้า่ หมายถึง
การจดัโปรแกรมเพือการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสือช่วยถ่ายโยงเนือหาความรู้ไปสู่
ผูเ้รียน 

 พรเทพ  เมืองแมน (2544: 18) ไดใ้ห้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวว้่า หมายถึง 
การนําคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครืองมือในการเรียนการสอน ซึงได้รับการออกแบบโดยอาศัย
ศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ ในด้านการนําเสนอ ทีสามารถนําเสนอบทเรียนในลักษณะของสือ
ประสม (Multimedia) คือ  นําเสนอได้ทงัขอ้ความ กราฟิก ภาพนิง ภาพเคลือนไหว วีดิทศัน์และ
เสียง นอกจากนีบทเรียนคอมพิวเตอร์ยงัเป็นบทเรียนทีผูเ้รียนสามารถโตต้อบหรือมีปฏิสัมพนัธ์ 
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(Interaction) กบับทเรียน พร้อมทงัไดรั้บผลป้อนกลบั (Feedback) อยา่งทนัทีทนัใด รวมทงัสามารถ
ประเมินและตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา บทเรียนคอมพิวเตอร์จึงเป็นบทเรียนที
สามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ไชยยศ   เรืองสุวรรณ  (2545: 3-5) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ (Computer Courseware) หมายถึง การนาํเนือหาวชิาและลาํดบัวธีิการสอนมาเก็บไวใ้น
คอมพิวเตอร์ โดยให้เครืองคอมพิวเตอร์กบัผูเ้รียนโตต้อบกนั โดยไม่ตอ้งมีบุคคลทีสามเขา้มาร่วม
หรือ หมายถึงการนาํเอาเครืองคอมพิวเตอร์เป็นสือในการเรียนการสอน ทีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เนือหาวิชาต่างๆบรรลุผลตามความมุ่งหมายของรายวิชานนัๆ โดยใช้เทคโนโลยีระดบัสูงทาํให้เกิด
การทาํปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองต่อขอ้มูลทีผูเ้รียนป้อนเขา้ไป
ไดท้นัที ช่วยเสริมแรงแก่ผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนสนุกไปกบัการเรียนดว้ย อาจใช้ในการเรียนการสอน 
การทบทวน  การทําแบบฝึกหัด หรือการวดัผล ผู ้เรียนแต่ละคนก็ได้ ภายใต้การควบคุมของ
คอมพิวเตอร์ ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความกา้วหน้าตามอตัราของตนเอง เป็นการสอนทีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน 

 สรุปไดว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สือทีสร้างขึนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย
แบ่งเนือหาเป็นส่วนๆ เพือทบทวนสิงทีเรียนไปแล้ว ซึงประกอบด้วยส่วนทีเป็นเนือหา สรุปของ
บทเรียนทีนักเรียนได้เรียนไปแล้วภายในห้องเรียน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ การให้ข้อมูล
ป้อนกลบัทีตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลบัไปทบทวนดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา  
 

ประเภทของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีใช้กันอยู่ในปัจจุบนัมีอยู่หลายรูปแบบ สโทลูโรว์  และอเลซซี 
(Stolurow , : - ; Alessi and Trollip, : - ) ได้แบ่งประเภทตามลกัษณะการใช้
ออกเป็นประเภทต่างๆพอสรุป ไดด้งันี 

 . ประเภทสอนเนือหา (Tutorial) มีลักษณะคล้ายบทเรียนสําเร็จรูป โดยจดัเนือหาเป็น
ระบบ และเรียนต่อเนืองกนั นกัเรียนจะศึกษาตามลาํดบัทีโปรแกรมจดัทาํไว ้มีการแทรกคาํถามเพือ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู ้เรียน  แล้วแสดงผลย้อนกลับ  (Feedback) ตลอดจนการเสริมแรง 
(Reinforcement) และยงัสามารถให้นกัเรียนยอ้นกลบัไปบทเรียนเดิมหรือขา้มบทเรียนทีนกัเรียนรู้
แลว้ไปไดด้ว้ย นอกจากนียงัสามารถบนัทึกรายละเอียดเกียวกบันกัเรียน และผลการเรียนไดอี้กดว้ย 

 การสอนด้วยบทเรียนแบบนี  เหมาะทีจะใช้สอนความคิดรวบยอดในด้านต่างๆซึง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอาจสอนได้ดีกว่าครู  เป็นการสอนทีสอดคล้องกับลักษณะความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคลของเด็ก เพราะเด็กสามารถเรียนดว้ยตนเองตามความสามารถ และระดบัสติปัญญา
ของตน โครงสร้างของบทเรียนแบบเนือหานี ประกอบดว้ย 8 ส่วนยอ่ย ดงันี 

  1. การนาํเสนอเขา้สู่บทเรียน (Introduction) 

  2. การเสนอเนือหา (Presentation Information) 

  3. การถาม-ตอบ (Question and Reponse) 

  4. การตรวจคาํถาม (Judging Response) 

  5. แจง้ผลคาํตอบยอ้นกลบัใหท้ราบ (Providing Feedback Response) 

  6. เสริมความรู้เดิม (Redemption) 

  7. ลาํดบัการเรียนบทเรียน (Sequencing Lesson Augments) 

8. จบบทเรียน (Closing) 

 2. ประเภทฝึกทักษะ (Drill and Practice) ส่วนใหญ่จะใช้เสริมสร้างหลังจากครูสอน
บทเรียนบางอย่างไปแล้ว และให้นักเรียนทาํแบบฝึกหัดจากคอมพิวเตอร์ เพือวดัความเข้าใจ 
ทบทวนหรือเพิมความชาํนาญ ลกัษณะของแบบฝึกหัดทีนิยมมากคือ แบบจบัคู่ แบบถูก-ผิด และ
แบบเลือกตอบ เป็นบทเรียนทีใชใ้ห้ผูเ้รียนไดท้าํแบบฝึกหดัหลงัจากทีไดเ้รียนเนือหานนัๆแลว้ หรือ
มีการฝึกซําๆ เพือให้เกิดทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา เช่น การอ่าน และการสะกด
ตวัอกัษร เป็นตน้ จุดสําคญัของการฝึกทกัษะก็เพือเสริมการสอนของครู และช่วยให้นักเรียนหา
ทกัษะเพิมเติม จากการฝึกซาํๆนนั แมจ้ะมีคอมพิวเตอร์มาช่วย การเรียนการสอนก็มิอาจขาดครูได ้
โครงสร้างของบทเรียนแบบฝึกปฏิบติั ประกอบดว้ย 6 ส่วนยอ่ย ดงันี 

  1. การนาํเขา้สู่บทเรียน (Introductory section) 

  2. การเลือกขอ้คาํถาม (Select item) 

3. การถาม-การตอบ (Question and Response) 

4. การตรวจคาํถาม (Judging Response) 

5. การแจง้ผลคาํตอบ (Feedback) 

6. จบบทเรียน (Closing) 

3. ประเภทสถานการณ์จาํลอง (Simulation) เป็นการจาํลองสถานการณ์ต่างๆให้ใกลเ้คียง
กบัสถานการณ์จริงดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นกัเรียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงนนัและไดรั้บ
ปฏิกิริยายอ้นกลบัเหมือนกบัในสถานการณ์จริง เนืองจากในบางบทเรียนไม่สามารถทดลองใหเ้ห็น
จริงได ้เช่น การเคลือนไหวของลูกปืนใหญ่ การเดินทางของแสง การหักเหของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
หรือปรากฎการณ์ทางเคมีหรือชีววิทยาทีตอ้งใชเ้วลานานหลายวนั จึงปรากฎผล การใชค้อมพิวเตอร์
จาํลองแบบให้เขา้ใจบทเรียนไดง่้าย เช่น การสอนเรืองเลนส์ คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า เราสามารถสร้าง
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จาํลองเป็นรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ทาํให้นักเรียนได้เห็นจริงและเขา้ใจง่าย การจาํลองแบบบาง
เรืองช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรืองวสัดุอุปกรณ์ปฏิบติัไดม้าก การจาํลองอาจช่วยย่นระยะเวลา และลด
อนัตรายลงได ้โครงสร้างของบทเรียนสถานการณ์จาํลอง ประกอบดว้ย องค์ประกอบ 6 ส่วนย่อย 
คือ 

1. การนาํเขา้สู่บทเรียน (Introduction) 

2. เสนอสถานการณ์สู่จอแสดงผล (Present Scennario) 

3. ปฏิกิริยากระตุน้ใหน้กัเรียนตอบสนอง (Action Required)  

4. นกัเรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง (Student Acts)  

5. ระบบทีปรับเปลียนตามปฏิกิริยาทีแสดงออกของนกัเรียน (System Update)  

6. จบบทเรียน (Closing) 

 . ประเภทเกมการศึกษา (Instructional Games) เป็นการสอนเนือหาวชิาในรูปแบบของเกม 
เช่น เกมต่อคาํถาม เกมการคิดแกปั้ญหา ฯลฯ โดยมีกติกาการแข่งขนั และการแพช้นะ เมือจบเกม
แล้วนักเรียนจะได้รับความรู้ และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันด้วย เนืองจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเสนอกราฟิกทีมีสวยงาม และทาํเสียงประกอบได้ จึงทาํให้ดึงดูด
ความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โครงสร้างของบทเรียนแบบเกมการศึกษา ประกอบด้วย 
องคป์ระกอบยอ่ย  ส่วน คือ 

  1. การนาํเขา้สู่บทเรียน (Introduction) 

2. เสนอบทเรียนสู่จอภาพ (Present Scanario) 

3. ปฏิกิริยากระตุน้ใหน้กัเรียนตอบสนอง (Action Required) 

4. นกัเรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง (Action Reacts) 

5. ปฏิกิริยาของคู่แข่งขนั (Opponent Reacts) 

6. ระบบทีปรับเปลียนตามปฏิกิริยาของนกัเรียน (System Updates) 

7. จบบทเรียน (Closing) 

5. ประเภทการสอบ (Testing) เป็นการทดสอบนักเรียนหลงัจากทีได้เรียนเนือหาหรือฝึก
ปฏิบติัไปแลว้ดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยสร้างขอ้สอบวิชาทีตอ้งการสอบไวล่้วงหน้าในแผ่นโปแกรม 
เมือถึงเวลาสอบก็แจกแผน่โปรแกรมทีบรรจุขอ้สอบให้นกัเรียนคนละแผน่ แลว้ทาํขอ้สอบโดยป้อน
คาํตอบลงไปทีแป้นพิมพ ์เมือทาํเสร็จแต่ละขอ้ เครืองจะตรวจผลให้ทราบทนัที และเมือครบทุกขอ้
แลว้ จะประเมินผลการสอบของนกัเรียนคนนนัวา่ผา่นหรือไม่ผ่านไดท้นัทีเช่นกนั โครงสร้างของ
บทเรียนแบบการสอบ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 6 ส่วน ดงันี 

1. บทนาํ (Introduction Section)  
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2. การเลือกขอ้คาํถาม (Section Item) 

3. การถาม-การตอบ (Question and Response) 

4. การตดัสินคาํตอบ (Judge Response)  

5. การแจง้ผลคาํตอบ ถา้เป็นการฝึกทาํขอ้สอบ (Feedback If Practice Test) 

6. จบบทเรียน (Closing) 

 6. ประเภทการสาธิต (Demonstrations) ส่วนใหญ่เป็นการแสดงขนัตอนหรือวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การโคจรของดาวพระเคราะห์ในระบบสุริยะ การเคลือนทีของคลืนเสียง เป็นตน้ 
ซึงการสาธิตดว้ยคอมพิวเตอร์จะดึงดูดความสนใจของนกัเรียนมาก เพราะสามารถแสดงเส้นกราฟที
สวยงาม คลอดทงัสีและเสียง การสาธิตดงักล่าวจึงน่าสนใจ เพราะมีสีสันสวยงาม เด็กอาจทดลอง
ดว้ยตนเองได ้การสาธิตทีดีไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรมมากมาย แต่ควรเป็น
การสาธิตทีทาํให้นักเรียนบรรลุวตัถุประสงค์ทีตอ้งการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นการเพียงพอ
แลว้ (ผดุง  อารยะวญิ ู, 2537: 45-46) 

 7. ประเภทการแก้ปัญหา (Problem Solving) โปรแกรมประเภทนีเป็นการเสนอปัญหาให้
นกัเรียนและนกัเรียนจะตอ้งพยายามแกปั้ญหานนัๆ เนน้ให้นกัเรียนฝึกการคิด การตดัสินใจ โดยมี
การกาํหนดเกณฑ์ให้ แล้วให้นักเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ์ มีการให้คะแนนในแต่ละข้อ เช่น 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นักเรียนจําเป็นอย่างยิงทีจะจะต้องเข้าใจและมีความสามารถใน                      
การแกปั้ญหา เช่น รู้จกัเลือกสูตรมาใชใ้ห้ตรงกบัปัญหา ครูอาจไม่ไดต้อ้งการเพียงคาํตอบทีถูกตอ้ง
เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งการขนัตอนทีนกัเรียนทาํอีกดว้ย เช่น ถา้เลือกขอ้ ข. แปลวา่ใชสู้ตรผิด เลือก
ขอ้ ค. แสดงวา่คาํนวณผิด เลือกขอ้ ง. แสดงวา่ไม่เขา้ใจเลย ลกัษณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบนีจะ
คลา้ยๆกบักระบวนการคิดในระดบัทีสูงกวา่ในเรืองกระบวนการใชเ้หตุผล 

 8. ประเภทการเรียนแบบสนทนา (Dialogue) เป็นโปรแกรมทีพยายามให้เป็นการพุดคุย
ระหวา่งครูและนกัเรียน โดยเลียนแบบการสอนในห้องเรียน เพียงแต่วา่แทนทีจะเป็นเสียงก็เป็นตวั
อกัษรบนจอภาพ การสอนจะเป็นลกัษณะการตงัปัญหาคาํถาม ลกัษณะการใช้แบบสอบถาม เช่น 
บทเรียนวิชาเคมี อาจจะถามหาสารเคมีบางชนิด นักเรียนโต้ตอบโดยการใส่ชือสารเคมีให้เป็น
คาํตอบหรือบทเรียนสําหรับนักเรียนแพทย ์อาจจะเป็นการสมมติสภาพคนไข้ แล้วให้นักเรียน
กาํหนดวธีิการรักษาก็ได ้

 . ประเภทการสอบสวน หรือไต่สวน (Inquiry CAI) สามารถใช้ในการหาขอ้เท็จจริง มโน
ทศัน์ หรือข่าวสารทีเป็นประโยชน์ CAI จะมีแหล่งเก็บขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ ซึงสามารถแสดงได้
ทนัทีเมือนักเรียนตอ้งการ ดว้ยระบบง่ายๆซึงนกัเรียนสามารถทาํไดเ้พียงการกดหมายเลข หรือใส่
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รหสัหรืออกัษรยอ่ของแหล่งขอ้มูลนนัๆ การใส่รหสั หรือตวัเลขของนกัเรียนนี จะทาํให ้CAI แสดง
ขอ้มูล ซึงจะตอบคาํถามของนกัเรียนตามความตอ้งการ 

. ประเภทแบบรวมวิธีการต่างๆเขา้ด้วยกนั (Combination) คอมพิวเตอร์สามารถสร้าง
วธีิการสอนหลายแบบรวมกนัไดต้ามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึงมีความตอ้งการวธีิการสอน
ของนกัเรียน หรือองค์ประกอบและภารกิจต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหนึงๆอาจจะมีทงั
ลักษณะทีเป็นการใช้สอน (Tutoring) เกม (Games) การไต่ถาม (Inquiry) รวมทังการแก้ปัญหา 
(Problem Solving) และการฝึกปฏิบติั (Drill and Practice) 

 สําหรับการวิจยัครังนีผูว้ิจยัใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทสอนเนือหา (Tutorial) ซึงมี
ลกัษณะคล้ายบทเรียนสําเร็จรูป โดยจดัเนือหาเป็นระบบเรียนอย่างต่อเนืองกนัและมีแบบฝึกหัด 
นกัเรียนจะศึกษาตามลาํดบัทีโปรแกรมจดัทาํไว ้มีการแทรกคาํถามเพือตรวจสอบความเขา้ใจของ
นักเรียน  แล้วแสดงผลย้อนกลับ  (Feedback) ตลอดจนการเสริมแรง (Reinforcement) และย ัง
สามารถให้นักเรียนยอ้นกลับไปบทเรียนเดิมหรือข้ามบทเรียนทีนักเรียนรู้แล้วไปได้ด้วย และ
สามารถบนัทึกรายละเอียดเกียวกบันกัเรียน รวมทงัผลการเรียนได ้ซึงการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนประเภทนีมีความเหมาะสมสาํหรับวชิาภูมิศาสตร์ซึงเป็นวชิาทีมีเนือหารายละเอียดทีจาํเป็นตอ้ง
จดจาํและทาํความเขา้ใจ ดงันนัครูจึงจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิค วธีิการจดัการเรียนรู้ ตลอดจนสือการเรียน
การสอนทีทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจและเกิดความคิดรวบยอดทีถูกตอ้ง 

 

ลกัษณะของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
ลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดรั้บการพฒันามาจากบทเรียนสําเร็จรูปเป็นการเรียน

การสอนรายบุคคลประเภทหนึง ซึงมีลกัษณะการเรียนเป็นขนัตอนดงัต่อไปนี (บุญเกือ  ควรหาเวช, 
2543:70-71)  

. ขันนําเข้าสู่บทเรียน จะเริมต้นตงัแต่การทักทายนักเรียน บอกวิธีการเรียนและบอก
วตัถุประสงค์ของการเรียน เพือให้นักเรียนทราบว่า เมือจบบทเรียนเขาจะทําอะไรได้บ้าง ซึง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเสนอวิธีการไดใ้นรูปแบบทีน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลือนไหว 
เสียงหรือผสมผสานหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพือเร้าความสนใจให้นักเรียนมุ่งความสนใจเข้าสู่
บทเรียนต่อไป บางโปรแกรมอาจมีแบบทดสอบวดัความพร้อมของนกัเรียนก่อนก็ได ้หรือมีรายการ 
(Menu) ใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ โดยจดัลาํดบัก่อนหลงัดว้ยตวัเขาเอง 

. ขนัเสนอเนือหา เมือนกัเรียนเลือกเรียนในหัวเรืองใดเรืองหนึง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็
จะเสนอเนือหาออกมาเป็นกรอบ (Frame) โดยอาจจะเสนอในรูปของตวัอกัษร ภาพ เสียงต่างๆ
ตลอดจนกราฟิกและภาพเคลือนไหว (Animation) เพือจะเร้าความสนใจในการเรียน และสร้าง  
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ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดต่างๆไดดี้ อาจจะเนน้ดว้ยสีสัน การโยงไปมาระหวา่งกรอบต่างๆแต่
ละกรอบ จะเสนอเนือหาทีละประเด็น โดยเริมจากง่ายไปหายาก เรียงลาํดบัไปเรือยๆนักเรียนจะ
ควบคุมความเร็วในการเรียนด้วยตนเองเพือเรียนรู้ให้มากทีสุดตามความสามารถของเสขา และมี
การชีแนะ (Help Sequence) เพือช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ทีดี 

. ขนัถามและคาํตอบ หลงัจากการเสนอเนือหาของบทเรียนแล้ว เพือจะวดัว่ามีความรู้
ความเขา้ใจในเนือหาเรืองทีเรียนผ่านมา ก็จะมีการทบทวน โดยให้ทาํแบบฝึกหดั ทบทวนและช่วย
เพิมพูนความรู้ ความชํานาญ เช่น เป็นคาํถามแบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจบัคู่ แบบเติมคาํ               
เป็นต้น ซึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถนําเสนอแบบฝึกหัดแก่นักเรียนได้น่าสนใจมากกว่า
แบบทดสอบแบบธรรมดา และนักเรียนจะตอบคาํถามผ่านแป้นพิมพ ์(Keyboard) นอกจากนีแล้ว 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัสามารถจบัเวลาในการตอบคาํถามของผูเ้รียนได ้ถา้นกัเรียนตอบไม่ไดใ้น
เวลาทีตงัเอาไวค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเสนอความช่วยเหลือได ้

. ขนัตรวจคาํตอบ เมือไดรั้บคาํตอบจากนกัเรียน คอมพิวเตอร์จะตรวจคาํถามและแจง้ผล
ให้นักเรียนทราบทนัที อาจจะออกมาในรูปของขอ้ความ หรือกราฟิก ถา้ตอบผิดคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนก็จะบอกใบห้รือให้การซ่อมเสริมเนือหา แล้วให้คาํตอบใหม่ และเมือตอบได้ถูกตอ้งจึงก้าว
ไปสู่หวัขอ้เรืองใหม่ ซึงจะหมุนเป็นวงจรจนกวา่จะหมดบทเรียนนนัๆ 

. ขนัปิดบทเรียน เมือนกัเรียนเรียนจบบทเรียนแลว้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะประเมินผล
นักเรียน โดยให้ทาํแบบทดสอบ ซึงมีจุดเด่นของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ สามารถสุ่มข้อสอบ
ออกมาจากคลงัขอ้สอบทีสร้างไว ้และเสนอให้นกัเรียนแต่ละคน โดยไม่เหมือนกนั ทาํให้นกัเรียน
ไม่สามารถจดจาํคาํตอบจากการทาํในครังแรก หรือแอบไปรู้คาํตอบมาก่อนเอามาใช้ประโยชน์ได ้
เมือทาํแบบทดสอบเสร็จ นักเรียนจะได้ทราบคะแนนการสอบว่าผ่านเกณฑ์ทีกาํหนดไวห้รือไม่ 
รวมทงัเวลาทีใชใ้นการเรียน เป็นตน้ 

ทกัษิณา สวนานนท์ ( : - ) ไดก้ล่าวเพิมเติมเกียวกบัลกัษณะของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวา่ ไดรั้บการพฒันามาจากบทเรียนสําเร็จรูป ซึงเป็นการออกแบบโปรแกรมบทเรียนและ
วธีิการ โดยมีลกัษณะสาํคญัๆ ดงันี 

. เริมจากสิงทีรู้ไปถึงสิงทีไม่รู้ จดัการสอนในเนือหาเรียงไปตามลาํดบั (Linear Sequence) 

เริมจากเรืองทีผูเ้รียนรู้อยู่แล้ว ไปหาเรืองใหม่ๆทียงัไม่รู้ โดยทาํเป็นกรอบ (Frame) หลายๆกรอบ 
ผูเ้รียนจะค่อยๆเรียนไปทีละกรอบจากง่ายไปสู่ยาก 

. เนือหาทีค่อยๆจะเพิมขึน จะตอ้งค่อยๆเพิมขึนทีละนอ้ยๆค่อนขา้งง่ายและมีสาระใหม่ไม่
มากนกั ความเปลียนแปลงในแต่ละกรอบจะตอ้งสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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. แต่ละกรอบจะตอ้งมีการแนะนาํความรู้ใหม่เพียงอย่างเดียว การแนะนําความรู้เนือหา
ใหม่ทีละมากๆจะทาํใหผู้เ้รียนสับสนไดง่้าย 

. ในระหวา่งการเรียนจะตอ้งใหน้กัเรียนแต่ละคนมีส่วนในการทาํกิจกรรมตามไปดว้ย เช่น 
ตอบคาํถาม ทาํแบบทดสอบ ไม่ใช่คิดตามอยา่งเดียว เพราะจะทาํใหไ้ม่เบือ 

. การเลือกคาํตอบทีผิด อาจทาํให้ตอ้งกลบัไปทบทวนกรอบแบบเรียนเก่า หรือไม่ก็เป็น
กรอบใหม่ทีอธิบายถึงความเข้าใจผิดหรือความผิดพลาดทีเกิดขึน หรือถ้าเป็นคาํตอบทีถูกต้อง
นักเรียนก็จะได้เรียนเรืองใหม่เพิมเติม การไดรู้้เฉลยและได้รับคาํตอบหรือรู้ผลในทนัที จะทาํให้
นกัเรียนมีความสนุกสนานไปดว้ย คาํตอบทีถูกมกัไดรั้บคาํชมเชย ทาํให้มีกาํลงัใจ ส่วนคาํตอบทีผิด 
บางทีก็อาจถูกตาํหนิซึงก็ไม่มีใครไดย้นิทาํใหรู้้สึกไม่อบัอายหรือหมดกาํลงัใจ 

. การเรียนวิธีนีทําให้นักเรียนเรียนได้ตามความสามารถของตนเองและใช้เวลาใน                      
การทบทวนบทเรียนหรือคิดตอบคาํถามแต่ละขอ้นานเท่าใดก็ได้ นักเรียนก็จะรู้สึกไม่กดดนัดว้ย
เวลาทีถูกกาํหนดทีจะตอ้งรอเพือน หรือตามเพือนไม่ทนั 

7. การเรียนในลกัษณะนี เป็นการเรียนโดยเน้นทีความถนดัของแต่ละบุคคล แต่ละคนจะมี
ความถนดัแตกต่างกนั แมแ้ต่ในวชิาเดียวกนั การเรียนแต่ละบทก็จะใชเ้วลาไม่เท่ากนั 

8. ในการเสนอบทเรียนลกัษณะนี การทาํสรุปทา้ยบทเรียนแต่ละบท จะช่วยให้นกัเรียนได้
วดัผลตนเอง การสรุปนันหมายถึงการสรุปเนือหา และสรุปการติดตามผลของนักเรียนด้วยว่า
นักเรียนใช้เวลามากน้อยพียงใด ผลเป็นอย่างไร จาํเป็นตอ้งค้นควา้ หรือทาํงานเพิมเติมหรือไม่                     
การเรียนในห้องเรียนยิงครูทดสอบบ่อยเท่าไร การเรียนก็ยิงมีผลเท่านนั แต่การทดสอบธรรมดามี
ปัญหาเรืองการตรวจ ยิงถ้านักเรียนในชันเรียนมีมากก็อาจเสียเวลามาก ความกระตือรือร้นของ
นกัเรียนอาจค่อยๆหมดไป หากครูขยนัไม่พอ 

. การทาํกรอบบทเรียนแต่ละบทนนั ถา้ทาํไดดี้เราจะสามารถวิเคราะห์คาํตอบไปไดด้ว้ย
ประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคนอาจทาํให้ได้คาํตอบแตกต่างกนัออกไป เราสามารถวิเคราะห์
จากคาํตอบของนกัเรียนไดว้า่ การทีเลือกตอบขอ้นนั ในกรณีทีเป็นการให้เลือกคาํตอบทีถูก ถา้เป็น
คาํตอบทีผิดก็เพราะอะไร อาจจะเป็นเพราะสับสนกบัเรืองอืนตีคาํถามผิด หรือไม่เขา้เลย การทาํ
แบบทดสอบก็ดี หากผูท้าํสามารถเรียบเรียงเนือหาได้เป็นขันตอนจริงๆนักเรียนควรทาํได้ถูก
ทงัหมด ซึงบางทีก็ทาํใหน้กัเรียนเกิดความเบือหน่ายได ้

. การกาํหนดวตัถุประสงคไ์วป้ลายทางว่า ตอ้งการให้นกัเรียนไดเ้รียนอะไรบา้ง จะช่วย
ใหก้ารแบ่งเนือหาซึงจะตอ้งเรียนไปตามลาํดบัทาํไดดี้ขึน ไม่ออกนอกลู่นอกทางโดยไม่จาํเป็น 

สรุปไดว้า่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลกัษณะเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปทีให้นกัเรียนเรียนรู้เป็น
รายบุคคล ซึงการจดัเนือหาในบทเรียนเรียนเป็นไปตามลาํดบั โดยลกัษณะการเรียนเป็นขนัตอน 
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ได้แก่ 1) ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 2) ขนันาํเสนอเนือหา 3) ขนัถามและตอบ 4) ขนัตรวจสอบคาํตอบ 
และ5) ขนัสรุปบทเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

  
โครงสร้างของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

โดยทวัไปแลว้โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) ทีใช้
อยู่ในปัจจุบนัมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบทีนิยมใช้และนิยมออกแบบเพือนาํไปสร้างเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาต่างๆนันมีอยู่  รูปแบบ คือ แบบเส้นตรง (Linear) และ แบบสาขา 
(Branching) (ถนอม  เลาหจรัสแสง, : - , กระทรวงศึกษาธิการ, :  - ) 

. บทเรียนแบบเส้นตรง (Linear) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเส้นตรงก็มีรูปแบบคลา้ยกบั
บทเรียนแบบโปรแกรมการนาํเสนอเนือหาและแบบฝึกจะนาํเสนอเรียงกนัต่อไป เมือเขา้สู่บทเรียน
แล้วนักเรียนจะศึกษากรอบเนือหาต่างๆเป็นลาํดบัจากง่ายไปหายาก ตงัแต่เริมตน้จนจบบทเรียน 
ผูอ้อกแบบอาจประเมินการเรียนรู้โดยการแทรกกรอบคาํถามหรือแบบฝึกหัดเป็นช่วงสันๆ ทงันี
เพือให้เกิดความแน่ใจว่า นักเรียนเข้าใจเนือหาในกรอบแรกก่อนทีจะศึกษาในกรอบต่อไป 
โครงสร้างแบบเส้นตรงนีจะไม่ค่อยตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล เนืองจากนกัเรียนทุกคน
จะศึกษาเนือหาและทาํแบบฝึกหดัเป็นลาํดบัขนัตอนเดียวกนัทงัหมด  

. บทเรียนแบบสาขา (Branching) เป็นบทเรียนทีให้ความยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบ                  
การเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้มากขึน นกัเรียนสามารถเลือกศึกษาเนือหาและกิจกรรมในบทเรียน
ไดอ้ยา่งหลากหลายตามความสนใจ โดยทีผูอ้อกแบบจะวดัความรู้ของนกัเรียนหรือผูใ้ชบ้ทเรียนจะ
ทาํการทดสอบพืนฐานความรู้ของนกัเรียนดว้ยขอ้สอบวดัระดบัความ (Placement Test) เพือกาํหนด
ระดบัความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาบทเรียนทีออกแบบไว ้การออกแบบเฟรมเสริมเนือหาเพือขยาย 
โดยการยกตวัอย่าง การให้คาํแนะนาํหรือแสดงผลป้อนกลบัทีหลากหลายรูปแบบ เพือกระตุน้ให้
ผูเ้รียนได้คิดค้นแสวงหาหรือเสริมให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย สามารถนํานักเรียนไปยงัจุดหมาย
ปลายทางทีตอ้งการได ้

สรุปไดว้า่โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทีนิยมใชแ้ละนิยมออกแบบเพือนาํไป
สร้างเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาต่างๆนันมีอยู่  รูปแบบ คือ แบบเส้นตรงและแบบสาขา 
สาํหรับการวิจยัครังนีผูว้จิยัไดใ้ชป้ระเภทบทเรียนแบบเส้นตรง (Linear) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
เส้นตรงมีรูปแบบคลา้ยกบับทเรียนแบบโปรแกรมการนาํเสนอเนือหาและแบบฝึกจะนาํเสนอเรียง
กนัต่อไป เมือเขา้สู่บทเรียนแล้วนักเรียนจะศึกษากรอบเนือหาต่างๆเป็นลาํดบัจากง่ายไปหายาก 
ตงัแต่เริมตน้จนจบบทเรียน ผูอ้อกแบบมีการประเมินการเรียนรู้โดยการแทรกกรอบคาํถามหรือ
แบบฝึกหดัเป็นช่วงสันๆ 
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การออกแบบคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
การออกแบบคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนนันมีหลักและวิธีหลายประการด้วยกัน  ซึ ง                       

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง ( : - ) ไดเ้สนอการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้  ขนัตอน 
ของอเลซซี และทรอลลิป (Alessi and Trollip, : ) ไวด้งันี 

. ขนัตอนการเตรียมการ (Preparation) 

 .  กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Determine Goals and Objectives)  

 .  เก็บขอ้มูล (Collect Resources) 

 .  เรียนรู้เนือหา (Learning Content) 

 .  สร้างความคิด (Generate Ideas) 

. ขนัตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction)  

 .  ทอนความคิด (Elimination of Idea)  

 .  วเิคราะห์งานและคอนเซปต ์( Task and Concept Analysis)  

 .  ออกแบบบทเรียนขนัแรก (Preliminary Lesson Description) 

 .  ประเมินและแกไ้ขการออกแบบ (Evaluation and revision of the design)  

. ขนัตอนการเขียนผงังาน (Flowchart Lesson) 

. ขนัตอนการสร้างสตอรรีบอร์ด (Create Storyboard) 

. ขนัตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson) 

. ขนัตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce supporting Materials) 

. ขนัตอนการประเมินและแกไ้ขบทเรียน (Evaluation and Revise) 

นอกจากนี สุกรี  รอดโพธิทองและคณะ ( : - ) ยงัได้ให้หลักการออกแบบและ
พฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบดว้ย  ขนัตอน ดงัต่อไปนี 

. การออกแบบบทเรียน ประกอบดว้ย  ขนัตอน คือ 

 .  การวิเคราะห์หลกัสูตรและเนือหา เนือหาบทเรียนทีไดม้าจากการศึกษาและ
วิเคราะห์รายวิชา และเนือหาของหลกัสูตรรวมไปถึงแผนการเรียนการสอนและคาํอธิบายรายวิชา 
หนังสือ ตาํรา และเอกสารประกอบในการสอนแต่ละวิชา หลังจากทีได้รายละเอียดของเนือหา
มาแล้ว โดยนาํมากาํหนดวตัถุประสงค์โดยทวัไป จดัลาํดบัเนือหาให้มีความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 
เขียนหัวขอ้เรืองตามลาํดบัเนือหา เลือกหัวขอ้เรืองและเขียนหัวขอ้ย่อย เลือกเรืองทีจะนาํมาสร้าง
บทเรียน นาํเรืองทีเลือกมาแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ยแลว้จดัลาํดบัความต่อเนืองและความสัมพนัธ์ในหวัขอ้
ยอ่ยของเนือหา 
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.   กาํหนดวตัถุประสงคข์องบทเรียน วตัถุประสงคค์วรบ่งบอกถึงสิงทีคาดหวงัวา่
นักเรียนจะได้รับ ซึงอาจจะเกิดขึนระหว่างการเรียนหรือหลังการเรียน เช่น ใช้คาํว่า อธิบายได ้
เปรียบเทียบได้ สามารถทําได้ วิเคราะห์ได้ เป็นต้น ดังนันวตัถุประสงค์ทีดีควรเขียนเป็นเชิง
พฤติกรรม 

.  การวเิคราะห์เนือหาและกิจกรรม 

  . .  กาํหนดเนือหา กิจกรรมการเรียนและมโนทศัน์ทีคาดหวงัว่าจะให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 

  . .  เขียนเนือหาสันๆทุกหัวขอ้ย่อยให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

  . .  เขียนมโนทศัน์ทุกหวัขอ้ยอ่ยจากนนันาํมา 
   . . .  ลาํดบัเนือหา ไดแ้ก่ บทนาํ ระดบัของเนือหาและกิจกรรม

ลาํดบัความสําคญัก่อนหลังของเนือหา ความต่อเนืองของเนือหาแต่ละกรอบ ความยากง่ายของ
เนือหา เลือกและกาํหนดสือทีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และพิจารณาในแต่ละหน่วยกิจกรรมว่า
ตอ้งการใชสื้อชนิดใด แลว้ระบุในกิจกรรมนนั 

    1.3.3.2 เขียนแผนผงั (Flowchart) เช่น แสดงการเริมตน้ และจุด
จบของเนือหา แสดงการเชือมต่อ และความสัมพนัธ์การเชือมโยงของบทเรียน แสดงปฏิสัมพนัธ์
ของกรอบต่างๆของบทเรียน และแสดงความต่อเนืองของวธีิการนาํเสนอเนือหาและกิจกรรม 

   . . .  การออกแบบจอภาพการแสดงผล (Storyboard) โดยมี 
บทนาํและวิธีการใช้โปรแกรม การจดักรอบหรือแต่ละหน้าจอ การให้สี แสง เสียง ลายภาพ และ
กราฟิกต่างๆ การกาํหนดแบบตวัอกัษร การแสดงผลบนจอภาพ และเครืองพิมพ์ การจดัตาํแหน่ง
และขนาดของกรอบเนือหา การออกแบบกรอบต่างๆของบทเรียนและการนาํเสนอ การออกแบบ
การวดัและประเมินผล เช่น การจบัคู่ การเติมคาํ แบบเลือกตอบ เป็นตน้ 

.  การกาํหนดขอบข่ายของบทเรียน โดยการจดัลาํดับเนือหาและกิจกรรมใน     
การนาํเสนอให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ โดยกิจกรรมดงักล่าวจะรวมถึงกิจกรรมการเรียนและ
การฝึกดว้ย 

. การสร้างบทเรียน ในการสร้างบทเรียนประกอบดว้ยขนัตอนดงันี  
  .  การป้อนขอ้มูลดา้นเนือหาและกิจกรรม โดยคาํนึงถึงขอ้มูลทีจะแสดงบนจอ 
สิงทีคาดหวงัและการตอบสนอง และขอ้มูลสาํหรับการควบคุมการตอบสนอง 

.  การพฒันาบทเรียน โดยการใชโ้ปรแกรม สาํหรับการสร้างบทเรียน โดยเฉพาะ
หรือภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึง โดยมีการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดต่างๆ เช่น รูปแบบคาํสัง
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ผิดพลาด (Syntax Error) เป็นการใชค้าํสังไม่ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของภาษานนั หรือแนวความคิด
ผดิพลาด (Logical Error) เป็นขอ้ผดิพลาดเนืองจากผูเ้ขียน เขา้ใจขนัตอนการทาํงานคลาดเคลือน 

.  การทดสอบการทาํงาน โดยการนาํโปรแกรมทีสร้างไปให้ครูตรวจเนือหา ดู
ความถูกตอ้งบนจอภาพ อาจมีการแกไ้ขโปรแกรมบางส่วนและนาํไปทดสอบกบัผูเ้รียนในสภาพ
การใช้จริงเพือทดสอบการทาํงานของโปรแกรมและหาข้อบกพร่องทีคาดไม่ถึงเพือนําข้อมูล
เหล่านนักลบัมาปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมเพือนาํไปใชต่้อไป 

. การประเมินบทเรียน การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ก่อนทีจะนาํเอาไปใช ้การประเมินเป็นสิงทีจาํเป็น โดยการตรวจสอบนนัจะตอ้งทาํไดต้ลอดเวลา ใน
แต่ละขนัของการออกแบบบทเรียน ควรมีการทดสอบก่อนนาํไปใชง้าน ซึงในการประเมินบทเรียน 
ควรพิจารณาถึงสิงต่อไปนี คือ ความถูกตอ้งของเนือหา ขอ้กาํหนดด้านการสอน การใช้หลกัการ
เรียนการสอนหรือกลวิธีการสอน การออกบทเรียน การออกแบบหน้าจอ การใช้บทเรียน การจดั
เอกสาร เครืองมือช่วยการเรียน 

กล่าวโดยสรุป ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนนัตอ้งมีขนัตอนของการออกแบบ 
ซึงจะต้องเตรียมการ การออกแบบทเรียน การเขียนแผนผงั การสร้างสตอรีบอร์ด การวิเคราะห์
เนือหา การสร้างกิจกรรม การกาํหนดขอบข่ายบทเรียน การพฒันาบทเรียน การสร้างบทเรียน                  
การประเมินบทเรียน รวมถึงการนาํบทเรียนไปใช ้

 

ทฤษฎีทเีกียวข้องและการประยุกต์ใช้ทฤษฎอีอกแบบคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

ทฤษฎีสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีดงันี  
. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

พืนฐานความคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมโดยสรุป เชือว่าพฤติกรรมมนุษยน์ันเกิดจาก 
การเรียนรู้ สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ในรูปแบบต่างๆกันและเชือว่าการให้ตัวเสริมแรง 
(Reinforcer) จะช่วยกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมตามต้องการได้ สกินเนอร์ (skinner) เชือว่าตัว
เสริมแรงเป็นตวัแปรทีสําคญัในการเปลียนพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของนักเรียน เกียวขอ้งกับ
ความเร็ว ความอดทนในการทาํงานความสามารถบงัคบัตนเองและช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
การเสริมแรงอาจเป็นรูปแบบของการให้รางวลัทีเหมาะสมหรืออาจเป็นความพึงพอใจทีเกิดขึนจาก
ความสําเร็จในการเรียนหรือการทาํกิจกรรม หลักการของสกินเนอร์ได้รับการนําไปพฒันาเป็น
รูปแบบการสอนโปรแกรมซึงเป็นโครงสร้างสําคญั ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปัจจุบนั 
โครงการหลกับทเรียนของสกินเนอร์เนน้แนวคิดหลกั ดงันี (สุมาลี ชยัเจริญ, :140-159) 
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  1.1 แบ่งบทเรียนแต่ละบทออกเป็นส่วนๆอาจเรียกว่า เฟรม  ในแต่ละเฟรม
ประกอบดว้ยเนือหาซึงมีความคิดรวบยอดทีตอ้งการใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และทาํความเขา้ใจ 

  1.2 การจดักรอบเนือหาหรือเฟรมตอ้งเรียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปยาก เพือจูงใจให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้และตอบคาํถามเป็นขนัๆ 

  1.3 นักเรียนตอ้งตอบคาํถามให้ถูกตอ้งก่อนทีจะขา้มไปศึกษาเฟรมต่อๆไป เฟรม
เสริมเนือหาอาจมีความจาํเป็นกรณีทีผูเ้รียนตอบคาํถามผดิ 

  1.4 การเสริมแรงจะมีทุกครังทีนกัเรียน นักเรียนจะไดรั้บผลป้อนกลบัว่าตอบถูก
หรือผดิในทนัทีทนัใด 
  1.5 บทเรียนจะไม่กําหนดช่วงเวลาการศึกษา ในแต่ละเฟรม แต่จะขึนอยู่กับ
นกัเรียนเป็นสาํคญั 

 สกินเนอร์ (Skinner)  ได้แยกลักษณะของตวัเสริมแรงทีช่วยให้เกิดแรงจูงใจ ออกเป็น  
ลกัษณะ คือ ตวัเสริมแรงทีเป็นวตัถุสิงของ ตวัเสริมแรงทางสังคม และตวัเสริมแรงภายในตนเอง ใน
แง่ของนกัวิชาการและครูผูส้อน ควรหลีกเลียงการให้แรงเสริมในลกัษณะของรางวลัทีเป็นสิงของ 
เนืองจากการให้ในลกัษณะนีจะลดแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ซึงเป็นแรงจูงใจทีเกิดขึน
จากความตอ้งการกระทาํของบุคคลนนัๆ 

 นักการศึกษาในกลุ่มพฤติกรรมนิยม  ได้นําแนวคิดเรืองการเสริมแรงของ Skinner                            
มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยพยายามหาวธีิให้การเรียนจากบทเรียนไม่
น่าเบือ ไดท้งัความสนุกและและความรู้ ยิงถา้สนุกและน่าสนใจเหมือนการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ยิง
เป็นการดี 

 

การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมออกแบบคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 จากหลักการแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้จากกลุ่มพฤติกรรมดังกล่าว สามารถนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดด้งันี (สุมาลี ชยัเจริญ, : 140-159) 
 1. ควรแบ่งเนือหาบทเรียนออกเป็นหน่วยยอ่ย 

2. แต่ละหน่วยย่อยควรบอกเป้าหมายและวตัถุให้ชัดเจน ตอ้งการให้นักเรียนศึกษาอะไร 
และศึกษาอยา่งไรบา้ง 

3. นักเรียนสามารถเลือกความยากง่ายของเนือหา และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ              
ความตอ้งการและความสามารถของตนเองได ้

4. เกณฑ์การวดัผลต้องมีความชัดเจน น่าสนใจ บอกได้ว่าผูท้ดสอบอยู่ในตาํแหน่งใด                      
เมือเทียบเกณฑป์กติและการวดัผลควรทาํอยา่งต่อเนือง 
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5. ควรใหข้อ้มูลป้อนกลบัในรูปแบบทีน่าสนใจทนัทีทนัใด หรือกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจ 

6. ควรใหภ้าพหรือเสียงทีเหมาะสม 

7. กระตุน้ให้นกัเรียนสร้างจินตนาการทีเหมาะสมกบัวยั โดยการใชข้อ้ความ ใช้ภาพ เสียง 
หรือการสร้างสถานการณ์สมมติ โดยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์นนัๆ 

8. การนาํเสนอเนือหาและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ควรให้ความแปลกใหม่ ซึงอาจใช้ภาพ 
เสียง หรือกราฟิก แทนทีจะใชค้าํอ่านเพียงอยา่งเดียว 

9. เสนอขอ้มูลในลกัษณะของความขดัแยง้ทางความคิด เช่น ปลาตอ้งอยูใ่นนาํจึงจะรอด แต่
มีปลาชนิดหนึงทีเดินอยูบ่นดินแขง็ได ้

10. ควรสอดแทรกคาํถามเพือกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสงสัย หรือประหลาดใจเมือ
เริมตน้บทเรียนหรือระหวา่งเนือหาแต่ละคน 

11. ให้ตัวอย่างหรือหลักเกณฑ์กวา้งาๆ  เพือกระตุ้นให้นักเรียนคิดค้นหาคําตอบของ                  
การค่อยๆชีแนะ หรือบอกใบอ้าจจาํเป็น ซึงจะช่วยสร้างและรักษาระดบัความอยากรู้อยากเห็น 

2. ทฤษฎีปัญญานิยม 

ทฤษฎีปัญญานิยมเกิดจากแนวคิดของ ชอมสกี (Chomsky) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, : 
- ) ทีมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยม Chomsky เชือ

ว่าพฤติกรรมนิยมนันเกิดขึนจากจิตใจ ความคิด อารมณ์ และความรู้แตกต่างกนัออกไป เขามีวิธี
อธิบายพฤติกรรมมนุษยมี์ความเชือมโยงกบัความเขา้ใจ การรับรู้ การระลึกหรือจาํได ้การคิดอยา่งมี
เหตุผล การตดัสินใจ การแก้ปัญหา การสร้างจินตนาการ การจดักลุ่มสิงของ และการตีความใน                      
การออกแบบการเรียนการสอนจึงควรตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างด้านความรู้สึกและโครงสร้าง                       
การรับรู้ดว้ย นกัทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยมมีแนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้ว่าการเรียนเป็นการผสมผสาน
ขอ้มูลข่าวสารเดิมกบัขอ้มูลข่าวสารใหม่เขา้ดว้ยกนั หากนักเรียนมีขอ้มูลข่าวสารเดิมเชือมโยงกบั
ขอ้มูลข่าวสารใหม่ก็จะง่ายขึน นกัเรียนจะมีลีลาในการรับรู้และการเรียนรู้ และการนาํความรู้ไปใช้
ต่างกนั แนวความคิดดงักล่าวนีเองทีทาํให้เกิดแนวคิดเกียวกบัความแตกต่างของการจาํ นกัทฤษฎี
กลุ่มนีไดใ้ห้ความสนใจศึกษาองคป์ระกอบในการจาํทีส่งผลต่อความจาํระยะสัน ความจาํระยะยาว
และความคงทนในการเรียนรู้                  

เพียเจต ์(Piaget) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, : - ) เป็นนกัจิตวทิยาอีกผูห้นึงในกลุ่มนี 
เป็นผูน้าํการศึกษาวิจยัเกียวกบัพฒันาการดา้นการรับรู้ของเด็กและไดส้ร้างทฤษฎีพฒันาการทาง
ปัญญาขึน โดยเชือวา่มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัโครงสร้างสติปัญญาทีไม่ซบัซ้อน และจะค่อยๆมีค่อยๆ
มีการพฒันาขึนตามลาํดับ เมือได้มีปฏิสัมพนัธ์กับสิงแวดล้อม ครูจึงควรจดัสภาพแวดล้อมให้
นักเรียนได้คิด  ได้รู้จักวิธีการ และให้เกิดการค้นพบด้วยตนเอง บรูเนอร์ (Bruner) เรียกวิธี             
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การดงักล่าวนีวา่ การเรียนรู้โดยการคน้พบ โดยครูตอ้งมีความเขา้ใจวา่กระบวนการคิดของเด็กและ
ผูใ้หญ่แตกต่างกนั การเรียนการสอนตอ้งเน้นการจดัหรือการสร้างประสบการณ์ทีนักเรียนคุน้เคย
ก่อนและควรแทรกปัญหา ซึงครูอาจเป็นผูต้งัปัญหาหรืออาจมาจากนักเรียนเป็นผูต้งัปัญหา แล้ว
ช่วยกนัคิดแกไ้ขหาคาํตอบ การสอนแนวนีไดรั้บความสนใจจากนกัจิตวิทยาในกลุ่มนีมาก และได้
แตกแขนงออกไปเป็น กลุ่มนกัวิศวกรรมนิยม (Constructivist) ส่วนรางวลัทีนกัเรียนไดรั้บนนัควร
เน้นแรงจูงใจภายนอก ซึงเป็นความรู้สึกทีเกิดจากความสําเร็จ หรือการแกปั้ญหามากกว่ารางวลัที
ไดรั้บจากภายนอก (สุมาลี ชยัเจริญ, :140-159) 

ออซูเบล (Ausubel)  (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, : - ) นกัจิตวิทยาแนวปัญญานิยมได้
ให้ความสําคญัเกียวกบัโครงสร้างทางปัญญาทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้ของมนุษย ์และไดแ้บ่งการรับรู้
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 1. การเรียนรู้โดยการเรียนอยา่งมีความหมาย 

 2. การเรียนรู้โดยการท่องจาํ  

 3. การเรียนรู้โดยการคน้พบอยา่งมีความหมาย 

 4. การเรียนรู้โดยการคน้พบแบบท่องจาํ 
การเรียนรู้ทงั 4 รูปแบบนี ออซูเบล (Ausubel) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, : - ) ได้

เน้นความสําคัญของการเรียนรู้อย่างมีความหมายและพยายามทีจะสร้างหลักการเพืออธิบาย
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว หลักการดังกล่าวนี ออซูเบล (Ausubel) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง,  

: - ) เชือวา่จะทาํให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย โดยเรียกหลกัการดงักล่าวนีวา่ การจดั
วางโครงสร้างเนือหา หลกัการสําคญัประการหนึงทีนกัจิตวทิยาในกลุ่มนีมิไดก้ล่าวถึง คือ การสร้าง
ความตังใจให้เกิดขึนในตัวนักเรียนก่อนเริมเรียน  ความรู้ต่างๆจะต้องถูกจัดให้มีระบบและ
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ โครงสร้างของเนือหา ควรตอ้งไดรั้บการจดัเตรียมหรือแบ่งแยกออกเป็น
หมวดหมู่ และเห็นความสัมพนัธ์ในรูปแบบทีกวา้งก่อนทีจะขยายให้เห็นความคิดรวบยอดใน
ส่วนยอ่ย 

 

การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎปัีญญานิยมคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

หลกัและแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยม สามารถนาํมาใชใ้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ไดด้งันี 

1. ใชเ้ทคนิคเพือสร้างความสนใจแก่นกัเรียนก่อนเริมเรียน โดยการผสมผสานการออกแบบ 
Title ทีเร้าความสนใจ 
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2. ควรสร้างความน่าสนใจในการศึกษาบทเรียนอย่างต่อเนือง ด้วยวิธีการและรูปแบบที
แตกต่างกนัออกไป 

3. การใชภ้าพและกราฟิกประกอบการสอนควรตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งของเนือหา 
4. คาํนึงความแตกต่างของนักเรียนในแง่ของการเลือกเนือหาของการเรียน การเลือก

กิจกรรม การควบคุมการศึกษาบทเรียน การใชภ้าษา การใชก้ราฟิกประกอบการเรียน 

5. นกัเรียนควรไดรั้บการชีแนะในรูปแบบทีเหมาะสม หากเนือหาทีศึกษามีความซับซ้อน
หรือมีโครงสร้างเนือหาทีเป็นหมวดหมู่และสัมพนัธ์กนั 

6. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมทีสัมพนัธ์กับความรู้ใหม่ในรูปแบบที
เหมาะสม 

7. กิจกรรมการสอน  ควรผสมผสานการให้ความรู้ การให้คําถามเพือให้นักเรียนคิด
วเิคราะห์หาคาํตอบ 

8. สร้างแรงจูงใจโดยเนน้ความพึงพอใจทีเกิดจากความสาํเร็จในการเรียนรู้ 

3. ทฤษฎีสัมพนัธ์เชือมโยงของธอร์นไดร์ค 

ธอร์นไคค์ (Edward L.Thorndike) เป็นนักจิตวิทยาและนักการศึกษาทีให้กาํเนิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเนน้ความสัมพนัธ์เชือมโยงระหวา่งสิงเร้ากบัการตอบสนอง เขาเชือวา่การเรียนรู้
เกิดขึนไดต้อ้งสร้างสิงเชือมโยงและพนัธระหวา่งสิงเร้ากบัการตอบสนองจึงเรียกทฤษฎีนีวา่ ทฤษฎี
พันธระหว่างสิงเร้ากับการตอบสนอง (Connectionism Theory) หรือทฤษฎีสัมพันธ์เชือมโยง 
(Connectionism Theory) ทฤษฎีนีมีหลกัพืนฐานว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชือมโยงระหว่างสิงเร้า
กบัการตอบสนองทีมกัจะออกมาในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบ โดยการลองผิดลองถูก (Trial and 

Error) จนกว่าจะพบรูปแบบทีดีหรือเหมาะสมทีสุด กฎการเรียนรู้จากการทดลองของธอร์นไดร์ค 
สรุปเป็นกฎการเรียนรู้ไดด้งันี (จีรารัตน์ ชิรเวทย,์ 2542: 41-43) 

3.1 กฎแห่งผล (Law of Effect) กฎนีได้กล่าวถึงการเชือมโยง ระหว่างสิงเร้ากับ
การตอบสนอง ทงัสองสิงนีจะเชือมโยงกนัได ้ถา้สามารถสร้างสภาพอนัพึงพอใจให้แก่นกัเรียนได ้
ซึงอาจจะไดจ้ากการเสริมแรง เช่น การรู้วา่ตนตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง หรือการใหร้างวลั เป็นตน้ 

3.2 กฎแห่งการฝึกหัด  (Law of Exercise) การทีนักเรียนได้กระทําซําหรือทํา
บ่อยครังจะเป็นการช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทีมนัคงขึน ฉะนันการเรียนรู้จะเกิดขึนมากน้อยจะ
ขึนอยูก่บัการใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสฝึกหดัในเรืองทีเรียนนนัตามความเหมาะสมดว้ย 

3.3 กฎแห่งความพร้อม  (Low of Readiness) หมายถึง สภาพความพร้อมหรือ 
ความมีวุฒิภาวะของนักเรียนทงัทางร่างกาย อวยัวะต่างๆในการเรียนรู้และจิตใจ รวมทงัพืนฐาน
ประสบการณ์เดิม สภาพความพร้อมของหู ตา ประสาท สมอง กล้ามเนือ ประสบการณ์เดิมทีจะ
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เชือมโยงความรู้ใหม่หรือสิงใหม่ ตลอดจนความสนใจ ความเข้าใจต่อสิงทีเรียน ถ้านักเรียนมี                
ความพร้อมตามองคป์ระกอบต่างๆดงักล่าว ก็จะทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ได ้  

จากทฤษฎีของธอร์นไดร์ค ไดน้าํมาเป็นแนวทางในการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยวาง
หลกัเกณฑไ์วด้งันี  

1. เป็นสิงเร้าให้กบันกัเรียน เพือให้นกัเรียนแสดงอาการตอบสนองหรือพฤติกรรม
ออกมา 

2. นกัเรียนจะแสดงอาการตอบสนองหลายอยา่ง เพือแกปั้ญหาทีเกิดขึน 

3. การตอบสนองทีไม่ทําให้เกิดความพึงพอใจจะถูกตัดทิง การตอบสนองที
ไดผ้ลดีทีสุดจะถูกเลือกไวใ้ชใ้นคราวต่อไป 

 4. ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของมาสโลว ์

มาสโลว ์(Maslow) เนน้การสร้างบรรยากาศทีสนองความสนใจของนกัเรียนประสบการณ์
ทีให้นักเรียนได้ลิมรสความสําเร็จในสิงทีเรียนเป็นเบืองต้นทุกคน ซึงจะนําไปสู่ความสําเร็จใน
ระดบัสูงต่อไป (จิรารัตน์  ชิรเวทย,์ 2542: 44-45) มาสโลวมี์แนวคิดอยู ่2 ประการ ใหญ่ๆ คือ 

  .  แรงจูงใจ (Motivation) ซึงเกิดจากความต้องการอันจะไปกระตุ้นให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบติัใหบ้รรลุการตอบสนองความตอ้งการจนครบถว้น 

  .  ความต้องการมนุษย์จะมีความต้องการอยู่  ขนั คือ ความต้องการทางกาย 
ความตอ้งการความมนัคงปลอดภยั ความตอ้งการความรักความอบอุ่น และการยอมรับของหมู่คณะ 
ความตอ้งการเกียรติยศชือเสียง และชันสุดทา้ยคือ ความตอ้งการประสบความสําเร็จในการเป็น
มนุษยที์สมบูรณ์ 

  จากทฤษฎีของมาสโลว์ ได้นํามาใช้ในการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ ให้
นกัเรียนเริมสิงทีรู้ไปหาสิงทียงัไม่รู้ เริมจากสิงทีง่ายไปหายาก เป็นเหตุให้นกัเรียนประสบผลสําเร็จ
ในการเรียนไม่เกิดการเบือหน่าย ซึงนาํไปสู่ความสาํเร็จในระดบัสูงต่อไป 

5. ทฤษฎีเกียวกบักระบวนการเรียนรู้ของกาเย ่(Gagne)  

 กาเย ่ (Gagne) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, : - ) ไดจ้ดักระบวนการเรียนรู้ออกเป็น
ขนัต่างๆ ดงันี 

  .  การจูงใจ หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ อยากเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว ้
โดยกาเย่เน้นว่า การทีนักเรียนตงัเป้าหมายหรือความคาดหวงันัน จะเป็นแรงจูงใจสําคัญยิงใน                 
การเรียนรู้ของบุคคล 
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5.2 ความสัมพนัธ์ของการรับรู้กับความคาดหวงั หมายถึง การรับรู้เรืองต่างๆที
สัมพันธ์กับความคาดหวงัของนักเรียน  เช่น  ความตังใจ ซึงนักเรียนจะเลือกการรับรู้ในสิงที
สอดคลอ้งกบัความตงัใจของตน ซึงความตงัใจเป็นรากฐานทีสาํคญัในการเลือกรับรู้ 

5.3 การปรับขยายการรับรู้ หมายถึง การพยายามจดัสรรปรุงแต่ง ขยายการรับรู้ไว้
เป็นความจาํ ซึงมีทงัการจาํระยะสันซึงอาจลืมไดง่้าย และความจาํระยะยาวซึงจาํไดแ้ม่นยาํและนาน 

.  การสะสมสิงทีเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการเก็บรักษาหรือสะสมสิงที
ได้เรียนรู้ให้คงอยู่ หรือกลายเป็นความจาํระยะยาว ซึงสิงทีได้เรียนรู้อาจเป็นความจาํถาวรหรือ
บางอย่างอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา หรือความรู้บางอย่างอาจสับสน เพราะได้รับสิงรบกวน    
เป็นตน้ 

.  การระลึกได ้หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิงทีไดเ้รียนรู้ไปแลว้ เช่น 
กฎการขยายตวัของวตัถุเมือไดรั้บความร้อน เป็นตน้ 

.  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ หมายถึง ความสามารถในการนาํความรู้หรือกฎเกณฑ์ที
ไดจ้ากการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้ เช่น การเรียนเรืองสีเส้น ก็สามารถนาํไปใชใ้นการแต่ง
ภาพใหเ้หมาะสมได ้ 

.  การแสดงพฤติกรรมตอบสนองการเรียนรู้ หมายถึง การทีนกัเรียนภาษาองักฤษ
ก็สามารถพดู เขียนภาษาองักฤษไดดี้ 

.  การแสดงผลยอ้นกลบั หมายถึง การแจง้ผลการเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดท้ราบทนัที
เพือนักเรียนจะได้เกิดกําลังใจหรือปรับตนเองให้ดีขึน การแจ้งผลยอ้นกลับแก่นักเรียนพบว่า
นกัเรียนไดท้ราบผลการเรียนรู้เร็วเท่าใดก็จะทาํใหก้ารเรียนรู้มีผลดีมากขึนเท่านนั 

หลกัการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแนวคิดของกาเย ่

แนวคิดของกานเย่ (Gagne) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, : - ) เพือให้ได้บทเรียนที
เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลักการนําเสนอเนือหาและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ หลกัการสอนทงั  ประการ ไดแ้ก่  

. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) 

. บอกวตัถุประสงค ์(Specify Objective) 

. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge)  

. นาํเสนอเนือหาใหม่ (Present New Information) 

. ชีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) 

. กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) 

. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback) 
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. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) 

. สรุปและนาํไปใช ้(Review and Transfer) 

รายละเอียดแต่ละขันตอนตามหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตาม
แนวคิดของกานเย ่มีดงันี 

. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนทีจะเริมการนําเสนอเนือหาบทเรียน ควรมี               
การจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้นกัเรียนอยากเรียน ดงันนัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงควรเริมดว้ย
การใชภ้าพ แสง สี เสียง หรือใชสื้อประกอบกนัหลายๆอยา่ง โดยสือทีสร้างขึนมานนัตอ้งเกียวขอ้ง
กบัเนือหาและน่าสนใจ ซึงจะมีผลโดยตรงต่อความสนใจของนกัเรียน นอกจากเร่งเร้าความสนใจ
แล้ว ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนพร้อมทีจะศึกษาเนือหาต่อไปในตัวอีกด้วย ตาม
ลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเร่งเร้าความสนใจในขนัตอนแรกนีก็คือ การนาํเสนอบทนาํ
เรือง (Title) ของบทเรียนนนัเอง ซึงหลกัสําคญัประการหนึงของการออกแบบในส่วนนีคือ ควรให้
สายตาของนกัเรียนอยูที่จอภาพ โดยไม่พะวงอยูที่แป้นพิมพห์รือส่วนอืนๆ แต่ถา้บทนาํเรืองดงักล่าว
ต้องการตอบสนองจากนักเรียน  โดยการปฏิสัมพันธ์ผ่านทางอุปกรณ์ป้อนข้อมูลก็ควรเป็น                
การตอบสนองทีง่ายๆ เช่น กดแป้น Spacebar คลิกเมาส์ หรือกดแป้นพิมพ์ตวัใดตวัหนึง เป็นต้น               
สิงทีตอ้งพิจารณาเพือเร่งเร้าความสนใจของนกัเรียนมีดงันี 

.  เลือกใชก้ราฟิกทีเกียวขอ้งกบัเนือหา เพือเร่งเร้าความสนใจในส่วนของบทนาํ
เรือง โดยมีการพิจารณาดงันี 

 . .  ใชก้ราฟิกทีมีขนาดใหญ่ชดัเจน ง่ายและไม่ซบัซอ้น 

 . .  ใชเ้ทคนิคการนาํเสนอทีปรากฎภาพไดเ้ร็ว เพือไม่ใหน้กัเรียนเบือ 

 . .  ควรให้ภาพปรากฎบนจอภาพระยะหนึง จนกระทังนักเรียนกด
แป้นพิมพใ์ดๆจึงค่อยเปลียนไปสู่เฟรมอืนๆ เพือสร้างความคุน้เคยใหก้บันกัเรียน 

 . .  เลือกใช้ภาพกราฟิกที เกียวข้องกับเนือหาระดับความรู้ และ
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

.  ใช้ภาพเคลือนไหวหรือใชเ้ทคนิคการนาํเสนอภาพนิงพิเศษเขา้ช่วย เพือแสดง
การเคลือนไหวของภาพ แต่ควรใชเ้วลาสันๆและง่าย 

.  เลือกใชสี้ทีตดักบัฉากหลงัอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะสีเขม้ 

.  เลือกใชสี้ทีสอดคลอ้งกบัภาพกราฟิกและเหมาะสมกบัเนือหาบทเรียน 

.  ควรบอกชือเรืองบทเรียนไวด้ว้ยในส่วนบทนาํเรือง 

. บอกวตัถุประสงค์ (Specify Objective) วตัถุประสงค์ของบทเรียนนบัว่าเป็นส่วนสําคญั
ยงิต่อกระบวนการเรียนรู้ทีนกัเรียนจะไดท้ราบถึงความคาดหวงัของบทเรียน นาอกจากนีนกัเรียนจะ
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ทราบถึงพฤติกรรมขนัสุดท้ายของตนเองหลังจากจบบทเรียนแล้ว จะยงัเป็นการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าถึงประเด็นสําคญัของเนือหา รวมทงัเคา้โครงของเนือหาอีกด้วย การทีนักเรียนทราบถึง
ขอบเขตของเนือหาอย่างคร่าวๆจะช่วยให้นกัเรียนสามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดหรือ
ส่วนย่อยของเนือหาให้สอดคล้องและสัมพนัธ์กบัเนือหาส่วนใหญ่ได้ ซึงมีผลทาํให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพยิงขึน  นอกจากจะมีผลดังกล่าวแล้ว  ผลการวิจัยพบด้วยว่า นักเรียนทีทราบ
วตัถุประสงคข์องการเรียนก่อนเรียนบทเรียน จะสามารถจาํและเขา้ใจเนือหาไดดี้ยงิขึนอีกดว้ย 

วตัถุประสงคข์องบทเรียนจาํแนกเป็น  ชนิด ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ทวัไปและวตัถุประสงค์
เฉพาะหรือวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การบอกวตัถุประสงคข์องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมกักาํหนด
เป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เนืองจากเป็นวตัถุประสงค์ทีชีเฉพาะ สามารถวดัไดแ้ละสังเกตได ้
ซึงง่ายต่อการตรวจวดันักเรียน ในชันสุดทา้ย อย่างไรก็ตามวตัถุประสงค์ทวัไปก็มีความจาํเป็นที
จะตอ้งแจง้ให้นักเรียนทราบถึงเคา้โครงเนือหาแนวกวา้งๆเช่นกนั สิงทีตอ้งพิจารณาในการบอก
วตัถุประสงคบ์ทเรียน มีดงันี 

.  บอกวตัถุประสงคโ์ดยเลือกใช้ประโยคสันๆ แต่ไดใ้จความ อ่านแลว้เขา้ใจไม่
ตอ้งแปลความอีกครัง 

.  หลีกเลียงการใช้คาํทียงัไม่เป็นทีรู้จกั และเป็นทีเขา้ใจของนกัเรียนโดยทวัไป
  2.  ไม่ควรกาํหนดวตัถุประสงคห์ลายขอ้เกินไปในเนือหาแต่ละส่วนๆ ซึงจะทาํให้
นกัเรียนเกิดความสับสน หากมีเนือหามาก ควรแบ่งบทเรียนออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆ 

.  ควรบอกการนาํไปใชง้านให้นกัเรียนทราบดว้ยวา่ หลงัจากจบบทเรียนแลว้จะ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชท้าํอะไรไดบ้า้ง 

.  ถ้าบทเรียนนันประกอบด้วยบทเรียนย่อยหลายหัวเรือง  ควรบอกทัง
วตัถุประสงค์ทวัไปและวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยบอกวตัถุประสงค์ทวัไปในบทเรียนหลกั
และตามดว้ยรายการใหเ้ลือก หลงัจากนนับอกวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของแต่ละบทเรียนยอ่ยๆ 

2.  อาจนาํเสนอวตัถุประสงคใ์ห้ปรากฎบนจอภาพทีละขอ้ๆก็ได ้แต่ควรคาํนึงถึง
การนาํเสนอใหเ้หมาะสมหรืออาจใหน้กัเรียนกดแป้นพิมพเ์พือศึกษาวตัถุประสงคต่์อไปทีละขอ้ก็ได ้
เพือให้การนาํเสนอวตัถุประสงค์น่าสนใจยิงขึน อาจใช้กราฟิกง่ายๆเขา้ช่วย เช่น ตีกรอบ ให้ลูกศร
และใชรู้ปทรงเรขาคณิต แต่ไม่ควรใชก้ารเคลือนไหวเขา้ช่วย โดยเฉพาะกบัตวัหนงัสือ 

. ทบทวนความรู้เดิม  (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรู้เดิมก่อนทีจะ
นาํเสนอความรู้ใหม่ใหแ้ก่นกัเรียน มีความจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งหาวธีิการประเมิน ความรู้ทีจาํเป็น
สําหรับบทเรียนใหม่ เพือไม่ให้นักเรียนเกิดปัญญาในการเรียนรู้ วิธีปฏิบัติโดยทัวไปสําหรับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ การทดสอบก่อเรียน (Pre-Test) ซึงเป็นการประเมินความรู้ของ
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นกัเรียน เพือทบทวนเนือหาเดิมทีเคยศึกษาผา่นมาแลว้ และเพือเตรียมความพร้อมในการรับเนือหา
ใหม่ นอกจากจะเป็นการตรวจวดัความรู้พืนฐานแลว้ บทเรียนบางเรืองอาจใช้ผลการทดสอบก่อน
เรียนมาเป็นเกณฑ์วดัระดับความสามารถของนักเรียน เพือจดับทเรียนให้ตอบสนองต่อระดับ
ความสามารถทีแทจ้ริงของนกัเรียนแต่ละคน 

แต่อย่างไรก็ตามในขนัการทบทวนความรู้เดิมนี ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการทดสอบเสมอไป 
หากเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนเป็นชุดบทเรียนทีเรียนต่อเนืองกนัไปตามลาํดบั 
การทบทวนความรู้เดิมอาจอยู่ในรูปแบบของการกระตุน้ให้นักเรียนคิดยอ้นหลงัถึงสิงทีไดเ้รียนรู้
มาแลว้ก่อนหน้านีก็ได ้การกระตุน้ดงักล่าวอาจแสดงดว้ยคาํพูด คาํเขียน ภาพ หรือผสมผสานกนั
แล้วแต่ความเหมาะสม  ปริมาณมากน้อยเพียงใดนันขึนอยู่กับเนือหา สิงทีต้องพิจารณาใน                        
การทบทวนความรู้เดิมมีดงันี 

.  ควรมีการทดสอบความรู้พืนฐานหรือนาํเสนเนือหาเดิมทีเกียวขอ้ง เพือเตรียม
ความพร้อมนกัเรียนในการเขา้สู่เนือหาใหม่ โดยไม่ตอ้งคาดเดาวา่นกัเรียนมีพืนฐานความรู้เท่ากนั 

.  แบบทดสอบตอ้งมีคุณภาพ สามารถแปลผลได ้โดยวดัความรู้พืนฐานทีจาํเป็น
กบัการศึกษาเนือหาใหม่เท่านนั มิใช่แบบทดสอบเพือวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนแต่อยา่งใด 

.  การทบทวนเนือหาหรือการทดสอบ ควรใช้เวลาสันๆ กระชับ และตรงตาม
วตัถุประสงคข์องบทเรียนมากทีสุด 

.  ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนออกจากเนือหาใหม่หรือออกจากแบบทดสอบ เพือ
ไปศึกษาทบทวนตลอดเวลา 

.  ถ้าบทเรียนไม่มีการทดสอบความรู้พืนฐานเดิม บทเรียนตอ้งนาํเสนอวิธีการ
กระตุน้ให้นักเรียนยอ้นกลบัไปคิดถึงสิงทีศึกษาผ่านมาแล้ว หรือสิงทีมีประสบการณ์ผ่านมาแล้ว 
โดยอาจใชภ้าพประกอบในการกระตุน้ใหน้กัเรียนยอ้นคิดจะทาํใหบ้ทเรียนน่าสนใจยงิขึน 

 . นาํเสนอเนือหาใหม่ (Present New Information) หลกัสําคญัในการนาํเสนอเนือหาของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ ควรนาํเสนอภาพทีเกียวขอ้งกบัเนือหา ประกอบกบัคาํอธิบายสันๆง่ายๆ  
แต่ไดใ้จความ การใชภ้าพประกอบจะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือหาง่ายขึน และมีความอดทนในการจาํ
ไดดี้กวา่การใชค้าํอธิบายเพียงอยา่งเดียว โดยหลกัการทีวา่ภาพจะช่วยอธิบายสิงทีเป็นนามธรรมให้
ง่ายต่อการรับรู้ แม้ในเนือหาบางช่วงจะมีความยากในการทีคิดจะสร้างภาพประกอบ แต่ก็ควร
พิจารณาวิธีการต่างๆทีจะนาํเสนอดว้ยภาพให้ได ้แมจ้ะมีจาํนวนน้อย แต่ก็ยงัดีกว่าคาํอธิบายเพียง
อยา่งเดียว 

ภาพทีใชใ้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํแนกเป็น  ส่วนหลกัๆ คือ ภาพนิง ไดแ้ก่ ภาพลายเส้น 
ภาพ  มิติ ภาพถ่ายของจริง แผนภาพ แผนภูมิและกราฟ อีกส่วนหนึงไดแ้ก่ ภาพเคลือนไหว เช่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 
 

ภาพวีดิทัศน์ ภาพจากแหล่งสัญญาณดิจิตอลต่างๆ เช่น จากเครืองเล่นภาพโฟโต้ซีดี เครืองเล่น
เลเซอร์ดิสก ์กลอ้งถ่ายภาพวดิีทศัน์ และภาพจากโปรแกรมสร้างภาพเคลือนไหว เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามการใช้ภาพประกอบเนือหาอาจไม่ได้ผลเท่าทีควร หากภาพเหล่านันมี
รายละเอียดมากเกินไป ใชเ้วลามากไปในการปรากบนจอภาพ ไม่เกียวขอ้งกบัเนือหา ซบัซอ้นเขา้ใจ
ยาก และไม่เหมาะสมในเรืองเทคนิคการออกแบบ เช่น ขาดความสมดุล องคป์ระกอบภาพไม่ดี เป็น
ตน้ 

ดงันนัการเลือกภาพทีใชใ้นการนาํเนือหาใหม่ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงควรพิจารณาใน
ประเด็นต่างๆ ดงันี 

.  เลือกใช้ภาพประกอบการนาํเสนอเนือหาให้มากทีสุด โดยเฉพาะอย่างยิงใน
ส่วนทีเป็นเนือหาสาํคญัๆ 

  .  เลือกใชภ้าพเคลือนไหว สําหรับเนือหาทียากและซบัซ้อนทีมีการเปลียนแปลง
เป็นลาํดบัขนั หรือเป็นปรากฎการณ์ทีเกิดขึนอยา่งต่อเนือง 

.  ใช้แผนภู มิ  แผนภาพ  แผนสถิติ  สัญลักษณ์  หรือภาพเป รียบ เทียบใน                   
การนาํเสนอเนือหาใหม่แทนขอ้ความอธิบาย 

.  การเสนอเนือหาทียากและซบัซ้อน ให้เนน้ในส่วนของขอ้ความสําคญั ซึงอาจ
ใชก้ารขีดเส้นใต ้การตีกรอบ การกระพริบ การเปลียนสีพืน การโยงลูกศร หรือการชีแนะดว้ยคาํพูด 
เช่น สังเกตทีดา้นขวาของภาพ เป็นตน้ 

.  ไม่ควรใชก้ราฟิกทีเขา้ใจยากและไม่เกียวขอ้งกบัเนือหา 

.  จดัรูปแบบของคาํอธิบายให้น่าอ่าน หากเนือหายาว ควรจดัแบ่งกลุ่มคาํอธิบาย
ใหจ้บเป็นตอนๆ คาํอธิบายทีใชใ้นตวัอยา่งควรกระชบัและเขา้ใจง่าย 

.  หากเครืองคอมพิวเตอร์แสดงกราฟิกได้ช้า ควรเสนอเฉพาะกราฟิกทีจาํเป็น
เท่านนั ไม่ควรใชสี้พืนสลบัไปสลบัมาในแต่ละเฟรมเนือหา โดยเฉพาะสีหลกัของตวัอกัษร 

.  คาํทีใช้ควรเป็นคาํทีนกัเรียนระดบันันๆคุน้เคย และเขา้ใจความหมายตรงกนั
ขณะนําเสนอเนือหาใหม่ควรให้นักเรียนมีโอกาสทาํอย่างอืนบา้ง แทนทีจะให้กดแป้นพิมพ์หรือ
คลิกเมาส์เพียงอยา่งเดียวเท่านนั เช่น การปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนดว้ยวธีิการพิมพห์รือตอบคาํถาม 

. ชีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) ตามหลักการและเงือนไขการเรียนรู้ 
(Condition of Learning) นักเรียนจะจาํเนือหาได้ดี หากมีการจดัระบบการนาํเสนอเนือหาทีดีและ
สัมพันธ์กับประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมของนักเรียน บางทฤษฎีกล่าวไวว้่า การเรียนรู้ที
กระจ่างชัด (Meaningfull Learning) นันทางเดียวทีจะเกิดขึนได้ก็คือ การทีนักเรียนวิเคราะห์และ
ตีความในเนือหาใหม่ลงบนพืนฐานของความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกนัเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
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ดงันันหน้าทีของผูอ้อกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขนันีก็คือ พยายามคน้หาเทคนิคในการทีจะ
กระตุน้ให้นักเรียนนาํความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ นอกจากนันยงัจะตอ้งพยายามหา
วิถีทางทีจะทาํให้การศึกษาความรู้ใหม่ของนกัเรียนนนัมีความกระจ่างชดัเท่าทีจะทาํได ้เป็นตน้ว่า 
การใช้เทคนิคต่างๆเขา้ช่วย ได้แก่ เทคนิคการให้ตวัอย่าง (Example) และตวัอย่างทีไม่ใช่ตวัอย่าง 
(Non-example) อาจจะช่วยทาํให้นกัเรียนแยกแยะความแตกต่างและเขา้ใจมโนคติของเนือหาต่างๆ
ไดช้ดัเจนขึน 

 สรุปแลว้ในขนัตอนนีผูอ้อกแบบจะตอ้งยึดหลกัการจดัการเรียนรู้จากสิงทีมีประสบการณ์
เดิมไปสู่เนือหาใหม่ จากสิงทีง่ายไปสิงทียากตามลาํดับขนั สิงทีตอ้งพิจารณาในการชีแนะแนว
ทางการเรียนมีดงันี 

 . บทเรียนควรแสดงให้นกัเรียนเห็นถึงความสัมพนัธ์ของเนือหาความรู้ และช่วยให้เห็นวา่
สิงยอ่ยนนัมีความสัมพนัธ์กบัสิงใหญ่อยา่งไร 

 . ควรแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของสิงใหม่กับสิงทีนักเรียนมีประสบการณ์ผ่าน
มาแลว้ นาํเสนอตวัอยา่งทีแตกต่างกนั เพือช่วยอธิบายความคิดรวบยอดใหม่ใหช้ดัเจนขึน 

 . นาํเสนอตวัอยา่งทีไม่ใช่ตวัอยา่งทีถูกตอ้ง เพือเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งทีถูกตอ้ง 

. การนาํเสนอเนือหาทียาก ควรให้ตวัอยา่งทีเป็นรูปธรรมมากกวา่นามธรรม ถา้เป็นเนือหา
ทีไม่ยากนกั ใหน้าํเสนอตวัอยา่งจากนามธรรมแทนรูปธรรม 

. บทเรียนควรกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดถึงความรู้และประสบการณ์เดิมทีผา่นมา 

. กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) นกัการศึกษากล่าวว่า การเรียนรู้จะมี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดนนัเกียวขอ้งโดยตรงกบัระดบัและขนัตอนของการประมวลผลขอ้มูล 
หากนักเรียนได้มีโอกาสร่วมคิดร่วมกิจกรรมในส่วนทีเกียวขอ้งกบัเนือหา และร่วมตอบคาํถาม             
จะส่งผลใหมี้ความจาํดีกวา่นกัเรียนทีใชว้ธีิอ่านหรือคดัลอกขอ้ความจากผูอื้นเพียงอยา่งเดียว  

. ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback) ผลการวิจยัพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จะกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนไดม้ากขึนถา้บทเรียนนนัทา้ทาย โดยการบอกเป้าหมายทีชดัเจน
และแจง้ใหน้กัเรียนทราบวา่ขณะนนันกัเรียนอยูที่ส่วนใด ห่างจากเป้าหมายเท่าใด สิงทีตอ้งพิจารณา
ในการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั มีดงันี 

7.1 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทนัที หลงัจากนกัเรียนโตต้อบบทเรียน 

7.2 ควรบอกให้นักเรียนทราบว่าตอบถูกหรือตอบผิด โดยแสดงคาํถาม คาํตอบ
และการตรวจปรับบนเฟรมเดียวกนั 

.  ถ้าให้ขอ้มูลยอ้นกลบัโดยใช้ภาพ ควรเป็นภาพทีง่ายและเกียวขอ้งกบัเนือหา   
ถา้ไม่สามารถหาภาพทีเกียวขอ้งได ้อาจใชก้ราฟิกทีไม่เกียวกบัเนือหาก็ได ้
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.  หลีกเลียงการใช้ผลทางภาพ (Visual Effect) หรือการให้ข้อมูลยอ้นกลับที
เกินไปในกรณีทีนกัเรียนตอบผดิ 

.  อาจใช้เสียงสําหรับการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เช่น คาํตอบถูกตอ้ง และคาํตอบผิด 
โดยใชเ้สียงทีแตกต่างกนั แต่ก็ไม่ควรเลือกใชเ้สียงทีก่อใหเ้กิดลกัษณะการเหยียดหยาม หรือดูแคลน 
กรณีทีนกัเรียนตอบผดิ 

.  เฉลยคาํตอบทีถูกตอ้ง หลงัจากนกัเรียนตอบผิด -  ครัง ไม่ควรปล่อยเวลาให้
เสียไป อาจใชว้ธีิการใหค้ะแนนหรือแสดงภาพ เพือบอกความใกล-้ไกลเป้าหมายก็ได ้

.  พยายามสุ่มการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เพือเรียกความสนใจตลอดบทเรียน 

. ทดสอบความรู้ใหม่  (Assess Performance) การทดสอบความรู้ใหม่หลังจากศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรียกวา่ การทดสอบหลงับทเรียน (Post-test) เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ได้ทดสอบความรู้ของตนเอง นอกจากนียงัเป็นการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน ว่าผ่านเกณฑ์ที
กาํหนดหรือไม่ เพือทีจะไปศึกษาในบทเรียนต่อไปหรือตอ้งกลบัไปศึกษาเนือหาใหม่ นอกจากเป็น
การประเมินผลการเรียนแลว้ ยงัมีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ย สิงทีตอ้งพิจารณา
ในการออกแบบบททดสอบหลงับทเรียน มีดงันี 

.  ชีแจงวิธีการตอบคาํถามให้นกัเรียนทราบก่อนอยา่งชดัจน รวมทงัคะแนนรวม
คะแนนรายขอ้ และรายละเอียดทีเกียวข้องอืนๆ เช่น เกณฑ์การตดัสินผล เวลาทีใช้ในการตอบ
โดยประมาณ แบบทดสอบวดัพฤติกรรม ตรงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของบทเรียนและควร
เรียงจากง่ายไปยาก 

.  ขอ้คาํถามคาํตอบ และการตรวจปรับคาํตอบ ควรอยู่บนเฟรมเดียวกัน และ
นาํเสนออยา่งต่อเนืองดว้ยความเร็ว 

  .  หลีกเลียงแบบทดสอบแบบอตันยัทีนกัเรียน พิมพค์าํตอบยาว ยกเวน้ขอ้สอบที
ตอ้งการทดสอบทกัษะการพิมพ ์

.  ในแต่ละขอ้ควรมีคาํถามเดียว เพือให้นกัเรียนตอบครังเดียว ยกเวน้คาํถามนนัมี
คาํถามยอ่ยอยูด่ว้ย ซึงควรแยกเป็นหลายๆคาํถาม 

  .  แบบทดสอบควรเป็นขอ้สอบทีมีคุณภาพ มีค่าอาํนาจจาํแนกดี ความยากง่าย
เหมาะสม และมีความเชือมนัเหมาะสม 

.  อย่าตัดสินคําตอบว่าผิด ถ้าการตอบไม่ชัดแจ้ง เช่น  ถ้าคําตอบทีต้องการ
ตวัอกัษรแต่นักเรียนพิมพต์วัเลข ควรบอกให้นกัเรียนตอบใหม่ ไม่ควรชีว่าคาํตอบนันผิด และไม่
ควรตดัสินคาํตอบว่าผิด หากผิดพลาดหรือเวน้วรรคผิด หรือใช้ตวัพิมพเ์ล็กแทนทีจะเป็นตวัพิมพ์
ใหญ่ เป็นตน้ 
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  .  แบบทดสอบชุดหนึงควรมีหลายๆประเภท ไม่ควรใชเ้ฉพาะขอ้ความเพียงอยา่ง
เดียว ควรเลือกภาพประกอบบา้ง เพือเปลียนบรรยากาศในการสอบ 

. สรุปและนําไปใช้ (Review and Transfer) การสรปุและการนําไปใช้ จัดว่าเป็นส่วน
สําคญัในขนัตอนสุดทา้ยทีบทเรียนจะตอ้งสรุปมโนคติของเนือหาเฉพาะประเด็นสําคญัๆ รวมทงั
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ตนเองหลงัจากทีศึกษา
เนือหาผา่นมาแลว้ ในขณะเดียวกนับทเรียนตอ้งชีแนะเนือหาทีเกียวขอ้งหรือใหข้อ้มูลอา้งอิงเพิมเติม 
เพอืแนะแนวทางใหน้กัเรียนไดศึ้กษาต่อในบทเรียนถดัไป หรือนาํไปประยกุตก์บังานอืนต่อไป 

ขนัตอนทงั 9 ขนัของกาเย่ สามารถประยุกต์ใช้ โดยเทคนิคอีกอย่างหนึงในการออกแบบ
และพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ การทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกใกลเ้คียงกบัการเรียนรู้ โดยครู
สอนในชนัเรียน โดยปรับเปลียนกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัการใช้งานของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนใหม้ากทีสุด 

สําหรับการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดใ้ช้ทฤษฎีเกียวกบักระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne) ใน
การสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยยึดหลกัการนาํเสนอเนือหาและจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมี
ปฏิสัมพันธ์  ประการ ได้แก่ ) เร่งเร้าความสนใจ ) บอกวตัถุประสงค์ (Specify Objective)                      

) ทบทวนความ รู้ เดิ ม  (Activate Prior Knowledge) ) นํ า เสนอ เนื อห าใหม่  (Present New 

Information) ) ชีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) ) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 
(Elicit Response) ) ให้ข้อมูลย้อนกลับ  (Provide Feedback) ) ทดสอบความ รู้ใหม่  (Assess 

Performance) และ ) สรุปและนาํไปใช ้(Review and Transfer) 

 
การประเมินคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

เมือมีการพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วควรมีการประเมินผลเพือการนําไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนัน  วินเซอร์   และเฉิง (Winserr and Cheung : - ) ได้เสนอ
ขอ้แนะนาํในการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไวด้งัต่อไปนี 

. จุดประสงค์และเนือหา (Purpose and Content) เป็นส่วนสําคญัทีผูส้ร้างตอ้งคาํนึงอาจมี
ความสับสนและคลุมเครือ  

 .  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดก้าํหนดจุดประสงคข์องภาระงาน/กิจกรรมหรือไม่ 
 .  เนือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือไม่ 
 .  นาํเสนอบทเรียนในบริบทของวฒันธรรมทางสังคมทีเหมาะสมหรือไม่ 
. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Structure) โครงสร้างดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปนี

หรือไม่ 
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 .  ช่วยใหน้กัเรียนมีการพฒันาและเพิมพนูความรู้ 

 .  บูรณาการความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมของ
นกัเรียน 

 .  ช่วยใหน้กัเรียนสามารถจดจาํและระลึกความรู้ใหม่ทีไดเ้รียน 

 .  นกัเรียนสามารถเขา้ใจใชไ้ดง่้ายและไม่สลบัซบัซอ้น 
 .  มีขอ้เสนอแนะใหน้กัเรียนเกียวกบัการเรียนภาษา 

. การควบคุมการเรียนของนกัเรียน (Learner Control) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นกัเรียนจะ
เป็นผูค้วบคุมการเรียนดว้ยตนเองจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ทีดีขึนหรืออาจจะเกิดการเรียนรู้ไดน้อ้ยลง 
ซึงอาจจะเกิดกบันักเรียนทีไม่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์อย่างพอเพียง ดงันันครูผูส้อนทีประเมิน
ลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในดา้นการควบคุมการเรียนของนกัเรียนจะตอ้งตงัคาํถามต่อไปนี 

 .  มีความเหมาะสมหรือไม่ทีจะให้นกัเรียนเป็นผูค้วบคุมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ดว้ยตนเอง 

 .  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
หรือไม่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเลือกระดบัความยากง่ายของกิจกรรมหรือไม่ 

. รูปแบบการนาํเสนอ (Presentation Style) เป็นรูปแบบการนาํเสนอทีน่าสนใจจะช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การใชภ้าพนิง ภาพเคลือนไหว วดิีทศัน์ เสียงประกอบ  

 .  การใช้เสียงสามารถใช้เพือเป็นเสียงตกัเตือน ให้แรงเสริม อธิบายเนือหา ให้
คาํแนะนาํ 

 .  การใช้ภาพนิงและภาพเคลือนไหว ช่วยเร้าความสนใจ ภาพประกอบช่วยให้
ผูเ้รียนมองเห็นภาพเนือหาทีเป็นนามธรรมหรือกระบวนการต่างๆทีเป็นรูปธรรมมากขึน 

. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback)  

 .  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจดัเป็นการใหก้ารเสริมแรง 

 .  การนาํเสนอเนือหาทีถูกตอ้งในกรณีทีนกัเรียนตอบคาํถามผดิ 

 .  การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทีเป็นภาพนิงหรือภาพเคลือนไหวจะช่วยให้นกัเรียนมี
ความรู้ทางดา้นคาํศพัทเ์ขา้ใจความหมายดีขึน 

 

ข้อดี ข้อจํากดั การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนนนัมีทงัขอ้ดีและขอ้จาํกดัในตวัของโปรแกรมเอง ซึงขอ้ดีนนั
ก็คือ การทีนกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากการเรียนรู้และสามารถช่วยนกัเรียนให้มีความตอ้งการทีจะ
เรียน เพราะสามารถมีความสะดวกและมีความเทียงตรงในการประเมิน ส่วนข้อจาํกัดนันก็มี 
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อยา่งเช่น การเรียนการหาอุปกรณ์และจดัทาํโปรแกรมช่วยสอนใชเ้วลาในการสร้างนาน ซึงทงัขอ้ดี
และขอ้จาํกดัในแนวความคิดของนกัการศึกษามีดงันี 

ข้อดีของการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

ขอ้ดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีนักการศึกษาจาํนวนมากไดท้าํการศึกษาเกียวกบั
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอน พบวา่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณค่าต่อ
การเรียนการสอนหลายประการดว้ยกนั ดงัต่อไปนี 

ถนอมพร   เลาหจรัสแสง ( : ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้              
 ประการ ดงันี 

. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกิดจากความพยายามในการทีจะช่วยให้นักเรียนทีเรียนอ่อน
สามารถใช้เวลานอกเวลาเรียนในการฝึกฝนทกัษะและเพิมเติมความรู้ เพือทีจะปรับปรุงการเรียน
ของตนให้ทนันกัเรียนอืนได้ ดงันันครูจึงสามารถนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ช่วยในการสอน
เสริมหรือสอนทบทวนการสอนปกติในชนัเรียนได ้โดยทีครูไม่จาํเป็นตอ้งเสียเวลาในการสอนซาํ
กบันกัเรียนทีตามไม่ทนัหรือจดัการสอนเพิมเติม 

. นักเรียนสามารถนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนด้วยตนเองในเวลาและ
สถานทีซึงนักเรียนสะดวก เช่น แทนทีจะตอ้งเดินทางมายงัชันเรียนตามปกติ นักเรียนก็สามารถ
เรียนดว้ยตนเองจากทีบา้นได ้นอกจากนนัยงัสามารถเรียนในเวลาใดก็ไดที้ตอ้งการ เป็นตน้ 

. ขอ้ได้เปรียบทีสําคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีได้รับการออกแบบมาอย่างดีถูกตอ้ง
ตามหลกัการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนนัสามารถทีจะจูงใจนกัเรียนใหเ้กิดความกระตือรือร้น
ทีจะเรียนและสนุกสนานไปกบัการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรู้ในปัจจุบนัทีว่า “Learning is 

fun” ซึงหมายถึง การเรียนรู้เป็นเรืองทีสนุก 

นอกจากนันมีนักการศึกษาทีทําการศึกษาค้นควา้และได้ทําการวิจยัเกียวกับการเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมีต่อการเรียนไวห้ลาย
ประการอนัมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั แต่จะมีความแตกต่างกนัในเรืองของรายละเอียดปลีกยอ่ย
อยู่บ้าง ซึงสามารถรวบรวมและสรุปถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยแยกออกเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียน ต่อครู และต่อการจดัการเรียนการสอน (กิดานันท์ มลิทอง, : ,                      
บุญชม ศรีสะอาด, : ) ไดด้งันี 

ประโยชน์ต่อนักเรียน  
. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนไปตามความสามารถของตนเอง เรียนไดต้ามความชา้เร็วของ

ตนเอง ทาํใหส้ามารถควบคุมอตัราเร่งของการเรียนได ้ 
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. การเสริมแรงได้อย่างรวดเร็วและมีระบบ โดยการใช้ผลยอ้นกลับทันทีในรูปของ
คาํอธิบาย สีสัน ภาพ และเสียง ทาํให้นกัเรียนไม่เบือหน่าย 

. นกัเรียนไม่สามารถแอบดูคาํตอบไดก่้อน จึงเป็นการบงัคบันกัเรียนให้เรียนรู้จริงก่อนจึง
จะผา่นบทเรียนนนัไปได ้ซึงเป็นผลมาจากการออกแบบโปรแกรมบทเรียน 

. นกัเรียนสามารถกลบัไปทบทวนบทเรียนทีไดเ้รียนผา่นมาแลว้ซาํอีกกีครังก็ได ้

. ช่วยลดเวลาเรียนของนกัเรียน เมือเทียบกบัการเรียนปกติ 

. นักเรียนสามารถกาํหนดอตัราความก้าวหน้าของตนเองได ้เนืองจากคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีการประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัเรียนไดท้นัที 

. ช่วยใหน้กัเรียนไดคิ้ดโดยใชเ้หตุผล เนืองจากตอ้งคิดหาทางแกปั้ญหาอยูต่ลอดเวลา  

8. ช่วยให้นกัเรียนมีมีทศันคติทีดีต่อวิชาทีเรียน เนืองจากการเรียนดว้ยตนเองทีอาจประสบ
ความสาํเร็จหรือลม้เหลวก็ได ้โดยไม่รู้สึกอบัอายใคร 

9. นกัเรียนสามารถเรียนเนือหาจากง่ายไปหาเนือหายากขึน เนืองจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีการสร้างโดยวธีิการระบบ 

10. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถสอนมโนทศัน์หรือทกัษะชนัสูง ซึงยากแก่การสอนโดย
ครู หรือตาํรา การจาํลองสถานการณ์โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยให้นกัเรียนเรียนไดง่้ายขึน
และดีกวา่การเรียนจากครู 

11. นกัเรียนสามารถเรียนไดต้ามความตอ้งการของตนเอง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในลกัษณะ
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลไดดี้ 

12. นักเรียนมีอิสระในการเรียน ใครพร้อมก็เรียนได ้โดยไม่ตอ้งนดัแนะกบัเพือนร่วมชนั
และครู 

ประโยชน์ต่อครู 

1. ครูใชเ้วลาในการสอนนอ้ยลง จึงนาํเวลาทีเหลือไปใชใ้นการศึกษาหาความรู้เพิมเติมและ
ปรับปรุงการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

2. ครูมีเวลาในการดูแลนกัเรียนแต่ละคนไดม้ากขึน 

3. เปิดโอกาสให้ครูไดพ้ฒันาการศึกษา สร้างสรรค ์พฒันานวตักรรมการศึกษา สือการสอน
หรือหลกัสูตร ใหมี้ประสิทธิภาพและกา้วหนา้ยงิขึน 

4. ช่วยลดเวลาในการสอนบทเรียนหนึงๆเพราะจากผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนทีมีลกัษณะ
เป็นแบบโปรแกรมสามารถสอนเนือหาได้มากกว่าการสอนแบบอืนๆ โดยใช้เวลาน้อยกว่าทาํให้
สามารถเพิมเติมเนือหาหรือแบบฝึกหดั ไดเ้ต็มทีตามความเหมาะสมและความตอ้งการของนกัเรียน
หรือตามทีครูเห็นวา่สมควร 
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5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการสอนทีมีแบบแผน เพราะมีการวางแผนการสร้างบทเรียน
ทุกขนัตอน จึงช่วยใหค้รูสามารถตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนได ้

6. สามารถควบคุมผลสัมฤทธิไดง่้าย ถา้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการบนัทึกการตอบคาํถาม
และการทํางานของนักเรียนเอาไวด้้วย ครูสามารถตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนตลอดจน
ผลสัมฤทธิของการเรียนไดอ้ยา่งละเอียด และสามารถนาํไปใชป้รับปรุงบทเรียนไดดี้ยงิขึน 

7. สามารถเพิมวิชาสอนและเป็นสือเสริมการเรียนรู้นอกเวลาได ้โดยครูเตรียมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไว ้ซึงนกัเรียนสามารถเลือกเรียนตามความตอ้งการแบ่งเบาภาระครูในการสอนเสริมไดดี้ 

8. กรณีสถาบนัการศึกษาใดทีขาดแคลนครูและผูเ้ชียวชาญเฉพาะด้านก็สามารถนําเอา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปช่วยในการเรียนการสอนได้ เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้คุณภาพใน
การเรียนการสอนทีคงตวั 

9. ใชเ้ป็นเครืองมือในการสอนสาธิตเรืองทียาก เช่น จาํลองการทาํงานของสิงทีมองไม่เห็น
ดว้ยตาเปล่า ไดแ้ก่ อะตอม โมเลกุล ได ้นอกจากนีสามารถลดการเสียหายหรือสูญเสียอนัเกิดจาก
การใชข้องจริงในการสอนสาธิตได ้ 

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
1. ทาํให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานมากขึน เพราะนกัเรียนไดเ้รียนเหมือนกนัเท่ากนั 

โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงความหงุดหงิดหรือความน่าเบือของครูทีสอนวิชาเดียวกนัซาํๆกนัหลายหน ซึง
อาจทาํใหคุ้ณภาพของการสอนลดลงได ้

2. สามารถนาํขอ้มูลจากผลการเรียนของนักเรียนมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
หรือหลกัสูตร เพือใหมี้ความกา้วหนา้และเกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนมากขึน 

3. การแก้ไขหรือปรับปรุงบทเรียนสามารถทาํไดง่้าย โดยสามารถแก้ไขเฉพาะในส่วนที
ตอ้งการเท่านนั 

4. สามารถสอนหรือฝึกอบรมในลักษณะทีสมจริงให้กับนักเรียนได้ เนืองจากเนือหา
บางอยา่งไม่สามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงได ้

5. ช่วยแก้ปัญหาการแคลนครูได้ จึงทาํให้สามารถเปิดสอนได้หลายวิชาตามทีนักเรียน
ตอ้งการโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนครูหรือผูเ้รียนวา่มีเพียงพอทีจะเปิดสอนหรือไม่ 

6. ความแปลกใหม่ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะเพิมความสนใจ ความตงัใจของนกัเรียน
ไดม้ากขึน 

7. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง มี
ประสิทธิภาพในแง่ทีสามารถลดเวลา ทาํให้ช่วยทุ่นแรงครูและมีประสิทธิผลในแง่ทีทาํให้นกัเรียน
สามารถบรรลุในจุดมุ่งหมายได ้
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. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณสมบัติเด่นกว่าสิงใดๆ  ในด้านความสามารถในการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียน 

 

ข้อจํากดัของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
การผลิตสือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นกระบวนการทีตอ้งใช้เวลา แรงงาน ความอุตสาหะ

และงบประมาณรายจ่ายค่อนขา้งสูง สือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมีอยู่ในปัจจุบนัมกัจะมีจุดอ่อนใน
เรืองการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบับทเรียน ซึงครรชิต  มาลัยวงศ์ ( 7: ) ได้กล่าวถึง
ขอ้จาํกดัของการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวด้งันี 

.  วิธีการโตต้อบระหวา่งคนกบัเครืองยงัไม่ดีเพราะโปรแกรมส่วนใหญ่ใชว้ธีิตงัคาํถามให้
ผูต้อบเลือกตอบ ยงัไม่เป็นธรรมชาติ เช่น การพดูคุยโตต้อบระหวา่งครูกบันกัเรียน 

. ยงัไม่ไดใ้ชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์ในการสอนเฉพาะตวั คือไม่สามารถเปลียนคาํ
สอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคนได ้

. ใช้วิธีการเร้าความสนุกสนานมากไป บางบทเรียนสร้างขึนในลกัษณะเป็นเกม ซึงเร้า
ความสนใจ และใหค้วามสนุกสนาน แต่อาจไม่ใหคุ้ณค่าต่อการเรียนก็ได ้

. เนือหาบางบทเรียนทีสร้างขึนไม่สอดคลอ้งกบั หลกัสูตรเท่าทีควร . คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนทีผา่นการตรวจประเมินคุณภาพ ส่วนใหญ่จะมีราคาแพง 

5. การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอ้งใชเ้วลา ผูเ้ชียวชาญดา้นต่างๆและเงินทุนในการผลิต
สูงกว่าการผลิตสืออืนๆ เช่น หนงัสือพิมพ์ หรือโสตทศันวสัดุอืนๆ ดงันันจึงตอ้งพิจารณาในช่วง
ของการออกแบบใหม้าก เพือใหไ้ดม้าซึงงานทีคุม้ค่ากบัเวลาและค่าใชจ่้าย  

นอกจากนัน บุปผชาติ  ทฬัหิกรณ์ ( : ) ได้กล่าวถึงขอ้จาํกดัของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไวด้งันี 

. หากไม่ใช่เป็นการใชเ้พือการสอย นกัเรียนจะมีแรงจูงใจในการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน
น้อย เป็นการเรียนเชิงบงัคบั ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการเรียนทีครูเป็นศูนยก์ลางและ
คอมพิวเตอร์เป็นเพียงสือกลางทีทาํหนา้ทีถ่ายทอดใหน้กัเรียนแทนผูส้อน 

. หากใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเดียว นักเรียนไม่รู้จกักนั และขาดการติดต่อสือสาร
ระหวา่งเพือน 

. ผูที้เรียนเร็ว จะสามารถศึกษาไปไดเ้ร็วกวา่ และบางคนมีขอ้สงสัย ตอ้งการคาํอธิบายจาก
ครู จึงจาํเป็นตอ้งให้ครูวางแผนวา่บุคคลใดควรจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลกัษณะใด เช่น บาง
คนอาจไม่ตอ้งกลบัไปทบทวน แต่บางคนตอ้งกลบัไปทบทวนเพิมเติม หรือบางคนตอ้งให้ครูมอบ
งานและสอนพิเศษได ้
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. นกัเรียนตอ้งมีความซือสัตย ์ในการเรียนดว้ยตนเองจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะหาก
นกัเรียนไม่ใชค้วามคิดแต่ใชว้ธีิดูเฉลยเลย ก็ไม่มีประโยชน์ต่อนกัเรียน 

สรุปไดว้่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนนัมีทงัขอ้ดีและขอ้จาํกดั แต่เมือเปรียบเทียบแลว้ 
จะมีขอ้ดีมากกวา่ขอ้จาํกดั เพราะนกัเรียนสามารถใชป้ระโยชน์ในการเรียนไดม้ากและคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนช่วยเพิมแรงจูงใจในการเรียนแก่นกัเรียน สามารถสอนเนือหาในลกัษณะทีสมจริงให้กบั
นกัเรียนได ้เนืองจากเนือหาบางอยา่งไม่สามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงไดอี้กทงัช่วยลดเวลาใน
การเรียนไดดี้ ซึงมีประโยชน์ต่อนกัเรียน ครู และเมือนาํผสมผสานกบัการสอนอภิปราย จะทาํให้
เกิดการเรียนกบันกัเรียนมากขึน โดยเฉพาะความคงทนในการเรียนรู้ทีจะขอกล่าวในลาํดบัต่อไป 

 

ความคงทนในการเรียนรู้ 
 

ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ 

ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นเรืองทีอยูใ่นความจาํและความคงทนในการเรียนรู้ ซึงผูว้ิจยั
ไดท้าํการศึกษาความหมาย โดยมีนกัการศึกษาใหค้าํนิยามไวต่้างๆกนั ดงันี 

อาดมัส์ (Adams : ) กล่าวว่า ความคงทนในการเรียนรู้ (Retention) คือ การคงทน
ไวซึ้งผลการเรียน หรือความหมายทีจะระลึกได้ ต่อสิงทีเคยเรียนมา หรือเคยมีประสบการณ์รับรู้
มาแล้วหลังจากทิงระยะไวร้ะยะเวลาหนึง ซึงสอดคล้องกับ ทราเวอร์ (Traver, : - )                
การให้มีการเรียนเกินพอนันไม่จาํเป็นต้องมีมีการท่องจาํเพียงอย่างเดียว การได้ทาํบ่อยๆหรือ                  
การนาํเอาความรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงก็เป็นการเรียนเกินพอ ซึงทาํให้ความคงทนในการเรียนรู้มีอยูไ่ด้
นานหรือตลอดไปเพราะถา้เรียนแลว้ฝึกหัดแลว้ แต่หลงัจากนนัระยะหนึงจาํไม่ไดก้็ไม่มีประโยชน์
อะไรฉะนนัทางโรงเรียนควรไดพ้ยายามหาวธีิทีดีในการป้องกนัการลืม โดยใหมี้การเรียนเกินพอ 

ประสาท  อิศรปรีดา (2523: 137) กล่าวถึงความคงทนในการเรียนรู้ คือ การรักษาไวซึ้งผลที
เกิดจากการเปลียนแปลงพฤติกรรม หรือการเรียนรู้ใหค้งอยูต่่อไป 

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ( ) กล่าวว่า ความจาํ คือ 
การทีคนเราสามารถบอกถึงเหตุการณ์ทีไดจ้ากการเรียนรู้ แลว้สามารถแสดงประสบการณ์ดงักล่าว
ออกมาในรูปของการระลึกได ้หรือการแสดงออกทางพฤติกรรม 

สุรพล  พยอมแยม้ ( : 85-86) ได้กล่าวว่าความคงทนในการเรียนรู้คือ การจดจาํหรือ
ระลึกบางสิงบางอยา่งอยา่งไวอ้ยา่งชดัเจนเพือใหเ้กิดการเรียนรู้ทีคงทนถาวรไดดี้ 
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จากความหมายทีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของ
นกัเรียนทีคงอยูใ่นดา้นความรู้ ความจาํ โดยทาํแบบทดสอบทีผูว้จิยัสร้างขึน หลงัจากการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ซึงเวน้ระยะเวลาหลงัจากการสอนสินสุดลงไป  สัปดาห์ 

  

ประเภทของความคงทนในการจํา 
 ความจาํมี 2 ประเภทคือ ความจาํระยะสันและความจาํระยะยาว มีผู ้สร้างทฤษฎีความจาํ
ขึนมาเพืออธิบายถึงกระบวนการต่างๆของความจาํระยะสันและความจาํระยะยาวหลายทฤษฎี 
ทฤษฎีเหล่านีเรียกวา่ “ทฤษฎีความจาํสองกระบวนการ” (Two Process Theory) มีอยู่ทฤษฎีหนึงที
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ทฤษฎีของแอทคินสัน และซิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin, 

1968) ซึงสรุปไดด้งันี ความจาํระยะสันเป็นความจาํชวัคราว สิงทีจาํเป็นในการจาํระยะสันตอ้งไดรั้บ
การทบทวนอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนันความจาํจะสลายตวัไปอย่างรวดเร็ว จาํนวนสิงของทีจะรับ                
การทบทวนครังหนึงนนั ในความจาํระยะสัน มีจาํนวนจาํกดั เราจะทบทวนไดเ้พียงครังละ 5-9 สัง 
ในขณะเดียวกนัเท่านนัสิงใดก็ตามถา้อยูใ่นความจาํระยะสัน ยงินานก็ยงิจะฝังตวัอยูใ่นความจาํระยะ
สันมากขึนเท่านนัการฝังตวัในความจาํระยะยาวเป็นกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงทีอยู่
ในความจาํระยะยาวแลว้กบัสิงทีเราตอ้งการจดจาํ 
 มาลินี จุฑะรพ  (2539: 124) การจาํแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี  

1. การจาํได้ (Recognition) ได้แก่ การจาํสิงทีเรารับรู้หรือทีเรารู้จกั เมือเราได้พบอีกครัง
หนึง เช่น การสามารถจาํคุณครูทีเคยสอนเราได ้

2. การระลึกได ้(Recall) ไดแ้ก่ การจาํสิงทีเคยรับรู้หรือเรียนมาก่อน โดยไม่ตอ้งพบเห็นสิง
นนัอีก เช่น ปัจจุบนัเราสามารถท่องสูตรคูณ หรือท่องบทอาขยานทีเคยท่องไดใ้นชนัประถม โดยไม่
ตอ้งดูบทสูตรคูณหรือบทอาขยานนนัๆเลยเป็นตน้ 

3. การเรียนใหม่ (Relearning)ไดแ้ก่ การจาํในสิงทีเคยรับรู้หรือเรียนมาก่อน แต่บดันีลืมไป
แลว้ เมือกลบัมาเรียนใหม่ปรากฏวา่เรียนไดร้วดเร็วกวา่หรือจาํไดเ้ร็วกวา่ในอดีต เช่น เคยท่องสูตร
คูณ 12x1 ถึง 12x12 ได ้แต่บดันีลืมไปแลว้ ก็เริมท่องใหม่ปรากฎว่าใชเ้วลาในการท่องนอ้ยลง เป็น
ตน้ การระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต (Reintegration) ไดแ้ก่ การจาํเหตุการณ์ทีเกียวโยงกนัในอดีตได ้
เมือพบเห็นเหตุการณ์ทีเกียวโยงกนั เช่น เมือ นกัศึกษาเขา้หอ้งสอบในขณะทีทาํขอ้สอบไม่ไดท้าํให้
ตอ้งใชก้ารจาํประเภทนี โดยอาจระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตวา่ ในขณะทีฟังครูสอนเรืองนีนนั ครูได้
ยกตวัอยา่งหรืออธิบายไวว้า่อยา่งไร เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า ประเภทของความจาํนันมีระดบัทีแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ การระลึก ซึงเป็น
การเรียกความจาํทีไม่ตอ้งมีอะไรมาช่วยเลย การรู้จกัหรือการจาํได ้เป็นการเรียกความจาํทีตอ้งมีสิง
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เร้าทีตรงกับสิงทีเรียนรู้มาก่อนแล้ว การเรียนซําเป็นการเรียกความจาํทีต้องเรียนซําสิงทีเรียนรู้
มาแลว้ ส่วนความคงทนในการจาํนนัเป็นการเรียกความจาํมาใชไ้ดอี้กหลงัจากทิงช่วงไประยะหนึง 

 

ชนิดของความจํา 
 สมวดี ไชยเวช (2555: ) ไดแ้บ่งชนิดของความจาํดงัต่อไปนี 

 . การระลึกได ้(recall) หมายถึง การทีบุคคลสะสมพฤติกรรมหรือสิงทีเรียนรู้แลว้ สามารถ
แบ่งออกมาใชไ้ดถู้กตอ้ง ซึงแบ่งออกตามสถานการณ์ทีเกียวขอ้งได ้3 แบบ 

  1.1 การระลึกเสรี (free recall) คือการบอกสิงทีเคยเห็นหรือเคยเรียนมาก่อน ระลึก
สิงใดก็ตอบสิงนนัไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัก่อนหลงั 

  1.2 การระลึกตามลําดับ (serial recall) คือ การตอบสิงทีเรียนมาจากลําดับแรก
จนกระทงัลาํดบัสุดทา้ย 

  1.3 การระลึกตามตวัแนะ (cure recall) คือ การบอกสิงทีเคยเห็นหรือเรียนรู้โดยมี
ตวัชีแนะเป็นสิงเร้า 
 2. การรู้จกัหรือจาํได ้(recognition) หมายถึง การทีบุคคลสามารถทีจะแสดงพฤติกรรมได้
อีกเมือสิงเร้านนัมาปรากฏเฉพาะหนา้ 
 3. การเรียนรู้ซาํ (relearning) หมายถึง การทีบุคคลไดเ้รียนรู้สิงใดสิงหนึงมาแลว้ เมือเรียน
ต่อมาจะกระทาํไดเ้ร็วกว่าครังแรก เพราะมีความจาํจากครังแรกเหลือเก็บไว ้เช่น การท่องสูตรคูณ
ครังแรกและครังทีสองจะจาํไดดี้ขึน เป็นตน้ 

 4. ความคงทนในการจาํ (retention) หมายถึง การทีบุคคลสามารถระลึกหรือเรียกสิงทีได้
เรียนรู้จาํไดเ้มือเวลาผา่นไปแลว้ช่วงหนึง 

  

โครงสร้างความจํา  
 นักจิตวิทยากลุ่มความคิดนิยมเชือว่า การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นกระบวนการทางสมองที
กระทาํกบัสารทีเรียนซึงเรียกวา่ กระบวนการจดัสาร (information processing) ทีสามารถอธิบายได้
ดว้ยโครงสร้างความจาํ แอตคินสัน และชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin,1968: 189-195) ไดอ้ธิบาย
เกียวกบัโครงสร้างความจาํ ซึงประกอบไปดว้ยขนัตอน (stages) และกระบวนการ (process) ดงันี 

 . ขนัตอน (stages) ในโครงสร้างความจาํ มีอยู ่3 ขนัตอนดว้ยกนั คือ  
  1.1 ความจาํจากการรู้สึกสัมผสั (sensory memory) หรือ SM หมายถึงการคงอยู่
ความรู้สึกสัมผสัหลงัจากเสนอสิงเร้าสินสุดลง การสัมผสัด้วยอวยัวะรับสัมผสัทงั 5 ไดแ้ก่ หู ตา 
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จมูก ลินและผิวหนงั หรือส่วนใดส่วนหนึง แต่ยงัไม่รู้ความหมาย สารจะอยู่ในขนันีเพียง 1 วินาที 
และจะเขา้สู่ขนัต่อไป  
  1.2 ความจาํระยะสัน (short-term memory) หรือ STM คือ ความจาํหลงัการเรียนรู้ 
เป็นความจาํทีคงอยู่ในระยะเวลาอนัสัน (ประมาณ 30 วินาที) ทีตงัใจจาํหรือใจจดใจจ่อต่อสิงนัน
เท่านนั เมือไม่ไดใ้ส่ใจสิงเหล่านนัแลว้ความจาํก็จะเลือนหายไป 

  1.3 ความจาํระยะยาว (long-term memory) หรือ LTM คือ ความจาํทีคงทนถาวร
มากกว่าความจาํระยะสัน ไม่ว่าจะทิงระยะเวลาไวน้านเพียงใด ถา้เมือตอ้งการรือฟืนความจาํนนัๆ
อาจจะระลึกออกมาได้ทนัทีและถูกตอ้ง ระบบความจาํระยะยาวนีเป็นระบบความจาํทีมีคุณค่ายิง 
เป็นความหมายหรือความเขา้ใจในสิงทีตนรู้สึกว่าเป็นการตีความ จึงขึนอยู่กบัประสบการณ์เดิม 
ความสนใจและความเชือของแต่ละคน  
 2. กระบวนการ (process) กระบวนการเป็นการจดัการกระทาํต่อขอ้มูลหรือสารทีเกิดขึนใน
โครงสร้างความจาํในแต่ละขนัตอนซึงสามารถแบ่งไดด้งันี 

  2.1 การเข้ารหัส (encode) การแปลงสารจากลักษณะหนึงไปแฝงไวใ้นสารอีก
ลกัษณะหนึงเพือทีจะเขา้สู่ขนัตอนอืนๆการเขา้รหัสแบ่งออกเป็น การเขา้รหัสเป็นภาพ เป็นเสียง 
หรือถอ้ยคาํ และเป็นความหมายซึงจะมีการดึงความรู้เดิมทีมีอยู่ใน STM ออกมาสัมพนัธ์เชือมโยง
สารใหม่ในการเขา้รหสั 

  2.2 การเก็บรหัส (storage) หมายถึง การคงอยู่ของรหัสในโครงสร้างของความจาํ 
โดยทีรหสันนัคงทนต่อการรบกวนของสารอืนๆหรือคงทนต่อการเลือนหายของรอยความจาํ 

2.3 การถอดรหัส (retrieval) เป็นการดึงรหัสมาใช้ เช่น การเรียนรู้คาํว่า daughter 

อาจเขา้รหัสเป็นความหมายโดยอาความรู้ดงัเดิมทีมีอยู่ในขอบข่ายเดียวกนัมาสัมพนัธ์ เช่น father, 

mother, son, and… daughter เมือตอ้งการระลึกสมองจะนึกถึงรหสั father, mother, … 

  2.4 การลืม (forgetting) หมายถึง การทีสองไม่สามารถเก็บสารทีเรียนรู้ไว้ได้
หรือไม่สามารถนาํเอาความรู้ทีเก็บออกมาใชไ้ด ้ซึงอาจเกิดขึนจากเวลา หรือการรบกวนระหวา่งสาร
เก่ากบัสารใหม่ สารใหม่กบัสารใหม่ หรือ สารเก่ากบัสารเก่า ก็ได ้

 นอกจากนัน แอตคินสัน และชิฟฟรินได้กล่าวถึงทฤษฎีความจาํสองกระบวนการซึงมี
ใจความว่า STM (short-term memory) เป็นความจาํชัวคราว สิงใดก็ตามถ้าอยู่ STM ต้องได้รับ                  
การทบทวนตลอดเวลามิฉะนนัความจาํสิงนนัก็จะสลายตวัไปอยา่งรวดเร็ว และสิงใดก็ตามถา้อยูใ่น 
STM เป็นระยะเวลายิงนาน สิงนนัก็จะมีโอกาสฝังตวัอยู่ใน LTM (long –term memory) ยิงมาก ถา้
เราจาํสิงใดไวใ้น LTM สิงนนัก็จะติดอยูใ่นความจาํตลอดไปกลายเป็นความจาํทีถาวร ซึงสามารถจะ
รือฟืนขึนมาได ้ซึงความจาํระยะยาวทีกล่าวในทฤษฎีความจาํสองกระบวนการก็คือ ความคงทนใน
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การจาํนันเอง ส่วนช่วงระยะเวลาทีความจาํระยะสันจะฝังตัวกลายเป็นความจาํระยะยาวหรือ                  
ความคงทนในการจาํนันจะใช้เวลาประมาณ 14 วนั ซึงอาจแสดงในกระบวนการของ STM กับ
กระบวนการ LTM เป็นแผนภูมิดงัต่อไปนี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 6 แสดงทฤษฎีความจาํสองกระบวนการของแอตคินสันและชิฟฟริน 

ทีมา: R.C. Atkinson and R.M. Shiffrin, (1968). “Human Memory : A Proposed system and Its 

Control Processed,” In The psychology of learning and motivation : Advanced in Research 

and Theory, ed. K.W. Spence (New York : Academic Press),p.101 

 

 ทงัความจาํระยะสันและความจาํระยะยาวจะเกิดหลงัจากการเรียนรู้หรือรับรู้ผ่านไปแล้ว 
มนุษยใ์ชค้วามจาํระยะสันสาํหรับจาํเพียงชวัคราว ความจาํระยะยาวเป็นความจาํทีคงทนกวา่ความจาํ
ระยะสัน มนุษยจ์ะไม่รู้สึกในสิงทีอยูใ่นความจาํระยะยาวแต่เมือตอ้งการหรือมีสิงใดมาสะกิดใจก็จะ
สามารถรือฟืนขึนมาได ้ความจาํระยะยาว คือ ความคงทนในการจาํ ซึงหลงัจากการเรียนรู้ไปแลว้สิง
สาํคญัทีจะช่วยใหเ้กิดความคงทนในการจาํ อาจสรุปไดเ้ป็น 2 ประการ คือ  
 ประการแรก คือ ความสัมพันธ์หรือความต่อเนืองของประสบการณ์ทีจะทําให้ เกิด                        
การเรียนรู้ 

 ประการทีสอง คือ การทบทวนสิงทีไดเ้รียนรู้ไปแลว้เสมอ และการศึกษาทบทวนสิงทีทาํได้
ดีอยูแ่ลว้ซาํอีกทีจะช่วยใหค้วามจาํถาวรยงิขึน 

  

ทฤษฎคีวามซับซ้อน ของกระบวนการจัดสรร 

 การจาํจะคงทนมากนอ้ยเพียงใดนนัขึนอยูก่บัเวลา ถา้ให้เวลาทบทวน STM นานๆ แลว้ก็ยงิ
จะจําได้มาก  (Atkinson and Shiffrin, 1968: 99-101) ซึงต่อมาเครค  และลอคฮาร์ต  (Craik and 

ทบทวน 

สิงเร้า STM LTM ฝังตวั

ลืม

สลายตวั 
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Lockhart, 1972: 87-112) ไดก้ล่าวถึงความจาํวา่ ความจาํเป็นกระบวนการต่อเนืองทีเกิดขึนในสมอง
การจาํไดม้ากหรือนอ้ยหรือนานเพียงใดนนัขึนอยูก่บัความซบัซอ้นของกระบวนการเขา้รหสั 

 ความซับซ้อนหรือระดับความลึกของการเขา้รหัสที เครค และ ลอคฮาร์ต กล่าวถึง เช่น              
การจาํคาํว่า Apple สมองอาจจาํการเขา้รหัสเป็นภาพ Apple (เกิดการจินตนาการภาพขึนในสมอง) 
ซึงถือว่าเป็นการเข้ารหัสทีซับซ้อนน้อย แต่ถ้าเข้ารหัส The apple is red. It is a kind of fruit. My 

lover brought me an apple yester. เรียกวา่เป็นการเขา้รหสัทีซบัซอ้นกวา่  
 การเขา้รหัสจะซับซ้อนมากขึนถ้าผูเ้รียนนาํความรู้ใหม่นันไปสัมพนัธ์กบัความรู้เดิม ซึง
บอร์น และเอสตรานด์ (Bourne and Ekstrand, 1982: 69) ได้ชีให้เห็นถึงการเขา้รหัสทีซับซ้อนไว้
ดงันี 

 . การขยายความรู้ (Elaboration) เช่น การทีสมองตอ้งการจาํคาํวา่ Horse โดยการทีพยายาม
นึกถึงความหมายของคาํวา่ Horse วา่เหมือนหรือใชท้าํอะไร 

 2. การสังเกตความแตกต่าง (Distinctiveness) เป็นการเข้ารหัสโดยการนําเอาจุดเด่นของ
ความหมายซึงจะทําให้สามารถจําได้ดียิงขึน  เช่น  การพยายามนึกถึงสิงทีแตกต่างระหว่าง
ความหมายของคาํวา่ Shark กบัคาํอืนๆทีเรียนมาแลว้ 

3. การใช้ความพยายาม (Effort) เป็นการเข้ารหัสทีซับซ้อนจะมีลักษณะทีต้องใช้ความ
พยายามในการคิด เช่น การตอบคาํถาม Does the car contain water? จะต้องใช้ความพยายามใน                   
การคิดพอสมควรจึงจะตอบคาํวา่ Yes ลกัษณะนีถือวา่เป็นการเขา้รหสัเพือจาํคาํวา่ Car อยา่งซบัซอ้น 

4. การจินตนาการและการจดัระบบ (Imagery and organization) การจินตนาการเพือทีจะจาํ
สิงทีเป็นนามธรรมโดยใชค้วามรู้ในสิงทีเป็นรูปธรรมและเหตุการณ์ทีประทบัใจช่วย ถือวา่เป็นการ
เข้ารหัสอย่างซับซ้อนได้ เช่น การจาํคาํว่า Happiness โดยจินตนาการว่าในวนัขึนปีใหม่ได้รับ
รถยนตค์นัใหม่ เหตุการณ์ดงักล่าวทาํใหเ้กิด Happiness 

ดงันันจึงสรุปไดว้่า การจาํนันขึนอยู่กบัความซับซ้อนของกระบวนการจดัสรร ดงันนัใน  
การสอนครูจึงควรจดักิจกรรมทีทาํให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความคิดในระดบัทีซับซ้อน ซึงทฤษฎีนีมีความ
สอดคลอ้งกบัการสอนภูมิศาสตร์ทีมีเนือหารายละเอียดจาํเป็นตอ้งจดจาํและทาํความเขา้ใจ 

 

กระบวนการของความคงทนในการจํา  
 กานเย่ (Gagne, : - ) ไดอ้ธิบายขนัตอนของกระบวนการเรียนรู้ และการจดจาํไว ้ 

 ขนัตอน คือ  
. ขนัสร้างความเขา้ใจ (Apprehensin) เป็นขนัทีผูเ้รียนเขา้ใจสถานการณ์ทีเป็นสิงเร้า 
. ขนัเรียนรู้ (Acquisition) ขนันีจะมีการเปลียนแปลงเกิดความสามารถอยา่งใหม่ขึน 
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. ขนัเก็บไวใ้นความทรงจาํ (Storage) คือการนาํเอาสิงทีเรียนรู้ไปเก็บไวใ้นส่วนของความ
จาํเป็นช่วงเวลา 

. ขนัการรือฟืน (Retrieval) การนาํเอาสิงทีเรียนแลว้และเก็บไวน้ันออกมาใช้ในลกัษณะ
ของการกระทาํทีสังเกตได ้

นอกจากนัน  ชัยพร  วิชชาวุธ  (2520: 20) ,สมบัติ จําปาเงินและสําเนียง มณีกาญจน์ 
(2532:76) ได้กล่าวถึงการจาํของคนเราโดยได้แบ่งลาํดบัขนัของการศึกษาความจาํแบ่งออกเป็น                   
3 ขนั ดงันี  
 . ขนัเสนอสิงเร้า การเสนอสิงเร้าทีต้องการให้ผูเ้รียนจาํได้นัน ถ้าเป็นสิงทีเข้าใจยากๆ
จะตอ้งให้ผูเ้รียนเรียนจนเขา้ใจเสียก่อน หากผูเ้รียนไม่เคยเรียนรู้ในสิงทีตอ้งการให้จาํ พอถึงขนั
ทดสอบผูเ้รียนยอ่มไม่สามารถตอบไดว้า่สิงทีใหจ้าํนนัคืออะไร 

 2. ขนักิจกรรมแบบแทรกให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมอืน สอดแทรกระหวา่งขนัการเสนอ และการ
ทดลอง กิจกรรมนีอาจเป็นกิจกรรมทีป้องกนัมิใหผู้เ้รียนมีโอกาสทบทวนสิงทีเรียนรู้ในขนัที 1 หรือ
อาจเป็นกิจกรรมการดาํเนินชีวติประจาํวนัตามปกติก็ได ้

 3. ขนัการทดสอบ จะบ่งชีว่าผูเ้รียนจาํสิงทีเรียนไปได้มากน้อยแค่ไหน ซึงวิธีการทดสอบ
ความจาํทาํได ้3 วธีิ คือ 

3.  การระลึกได ้(Recall) หมายถึง การระลึกไดขึ้นมา เช่น เราเคยดูภาพยนตร์เรือง
หนึงสนุกมาก เมือมีเพือนมาชวนคุยเกียวกบั ภาพยนตร์เรืองนนั เราก็จะระลึกถึงเรืองราวต่างๆขึนมา
เท่าทีความสามารถของเราจะจดจาํเอาไวไ้ด ้

3.  การจาํได ้(Recognize) หมายถึง การจาํไดห้รือการทีผา่นพบสิงหนึงมาแลว้พอ
เห็นอีกก็รู้ว่าเป็นอะไร เช่นเราเคยพบเห็นนายแดงครังหนึงนานมาแลว้ ครันเมือเราพบอีกครังหนึง
เราก็รู้วา่คนนีเคยพบมาแลว้นนัคือ นายแดง 

3.  การเรียนซํา (Relearning) หมายถึง การเรียนซําหรือสิงทีเราเคยพบเห็นนัน
แมว้า่ไม่ไดพ้บอีกเป็นเวลานาน เมือเอากลบัมาดูอีกครังหนึงก็จะจดจาํไดเ้ร็ว เช่น การท่องหนงัสือ 
บทหนึงครังแรกใชเ้วลา ชวัโมง จึงจาํไดห้มด ครันเวลาล่วงไปหลายเดือนหรือหนึงปี จนเราแทบ
ลืมเรืองนนัไปแลว้ เอากลบัมาท่องใหม่ เราจะใชเ้วลาไม่ถึง  ชวัโมงก็จาํได ้บางทีอาจใชเ้วลาเพียง
ชวัโมงเดียว 

 สรุปไดว้า่ กระบวนการของความจาํแบ่งออกได ้คือ การระลึกขึนมาได ้เป็นการรือฟืนเอา
สิงทีเรียนรู้หรือกระทาํมาแลว้แต่ก่อนขึนมาและการจาํได ้ความรู้จกั หรือปฏิภาณเป็นการรู้จกัสิงที
เคยพบเคยทาํมาแลว้ และการเรียนซาํสําหรับการวิจยัครังนี ใช้วิธีการวดัความคงทนในการเรียนรู้
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ตามวิธีการระลึกได ้วิธีนีคือ การเปรียบเทียบผลระหวา่งการทดสอบติดตามหลงัการเรียน และการ
เวน้ระยะ  สัปดาห์แลว้ทดสอบเปรียบเทียบกนั 

 

ปัจจัยทีมีอทิธิพลต่อการจํา  
 กมลรัตน์  หลา้สุวงษ ์ (2528: 254) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการจาํ ดงันี 

 . ทศันคติและความสนใจ ถา้ผูเ้รียนมีทศันคติทีดีต่อสิงใดและมีความสนใจจดจ่ออยูก่บัสิง
ใด ก็จะทาํใหจ้ดจาํสิงนนัไดอ้ยา่งแม่นยาํและเป็นเวลานาน 

 2. การฝึกฝน ถา้ผูเ้รียนฝึกฝนทบทวนในสิงทีเรียนอยูเ่สมอ ก็จะทาํให้สามารถจดจาํสิงนนั
ไดเ้ป็นเวลานาน 

 3. ระยะเวลา หากทิงระยะเวลาการเรียนรู้ไปเป็นระยะเวลานานๆก็จะทาํใหจ้าํในสิงทีเรียนรู้
ไปไดน้อ้ย หรือบางครังอาจลืมไปเลย 

 นอกจากนนั อจัฉรา  สุขารมณ์ (2524: 72) กล่าวถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการจาํ ดงันี  
 . สติปัญญา การจะจาํเกียวกับสติปัญญามากโดยเฉพาะความเข้าใจทางด้านภาษาและ
ความสามารถในการแกปั้ญหา คนทีมีความสามารถในการแกปั้ญหาและคิดริเริมต่างๆยอ่มตอ้งเป็น
ผูที้มีความจาํดว้ย 

 2. ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ซึงเกิดขึนในประสบการณ์แต่ละอยา่งจะมีผลต่อการจาํดว้ย เช่น สิง
ทีทาํใหดี้ใจสุดขีดหรือเป็นทุกขแ์สนสาหสั ยอ่มจะทาํใหเ้จบ็ไดเ้วลานาน 

 3. ความสนใจ เรามีความสนใจอย่างใดอยา่งหนึงย่อมจดจาํเรืองนนัไดไ้ม่ยาก สิงทีเราเห็น
วา่ปราศจากความสาํคญั ถา้ไม่สนใจก็จะทาํใหลื้มเรืองนนัเร็วขึน 

 สรุปได้ว่า ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการจาํ ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ ทศันคติ ระยะเวลา 
หลงัจากเกิดการเรียนรู้และการฝึกฝนทบทวนสิงทีไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

 

การวดัความคงทนในการเรียนรู้  
ในปี ค.ศ.  นกัจิตวิทยาชือ Herman Ebbinghaus ไดท้าํการทดลองเกียวกบัความจาํได้

เอง โดยพยายามจาํคาํทีไร้ความหมายครังละหลายๆพยางค์ แล้วปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนไม่
สามารถนึกพยางค์ไร้ความหมายเหล่านันได้ทุกพยางค์ จากนัน Ebbinghaus ได้อ่านพยางค์ไร้
ความหมายนันซําๆจนจาํได้อีก ซึงได้พบว่าความจาํทีวดัจากการเรียนซํานีลดลงอย่างรวดเร็ว
ระยะแรกๆหลงัจากนนัความจาํค่อยๆหายไปทีละนอ้ย ดงัแผนภูมิที 2 
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แผนภูมิที 2 แสดงการทดลองกบัตนเองโดยพยายามจาํคาํทีไร้ความหมายครังละหลายๆพยางคข์อง
เอบบิงเฮา้ส์ 

ทีมา : ชัยพร  วิชชาวุธ . ( ).ความจํามนุษย์ (Human Memory). กรุงเทพฯ:คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, . 

 

จากแผนภูมิที 2 จะเห็นไดว้า่ ความจาํจะสูญหายไปอย่างรวดเร็วในระยะเวลา  นาทีแรก
จนถึง  ชวัโมงแรก กล่าวคือ เวลาผ่านไป  นาที ความจาํจะลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ  เมือ
เวลาผ่านไป  ชัวโมงแรก จากนันค่อยๆลดหายไปเรือยๆ จนถึงประมาณร้อยละ  ในเวลา
ประมาณ  วนั จึงกล่าวไดว้า่ แมจ้ะเป็นการเรียนซาํ แต่หากสิงทีเรียนไม่มีความหมายและไม่เป็น
ประโยชน์แลว้ ความจาํจะลดลงไปมาก 

การวดัความคงทนในการเรียนรู้หรือการทดสอบความจาํ ซึงมีการวดัอยู ่  วธีิ คือ )  การจาํ
ได้ (recoginition) ) การระลึกได้ (recall) ) การเรียนซํา (relearning) ซึงในการวิจยัครังนีผูว้ิจยั
เลือกใช้การว ัดความคงทนในการเรียนรู้หรือการทดสอบความจําด้วยวิธีการว ัดการจําได ้
(recoginition) เป็นการทดสอบความจาํ โดยการปรากฎสิงเร้าทีเคยประสบมาแลว้ในอดีตปะปนกบั
สิงเร้าใหม่ๆ แลว้ชีให้เห็นวา่สิงเร้าใดเป็นสิงเร้าเดิมไดถู้กตอ้ง ซึงในการวิจยัครังนีทาํการทดสอบ
ความคงทนในการเรียนรู้โดยระยะเวลาหลงัเรียนผา่นไปแลว้  สัปดาห์ จึงทาํการทดสอบวดัซาํอีก
ครัง 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 
เพือให้เกิดความเขา้ใจเกียวกบัการวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความ

คงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสานครังนี ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวจิยัทีเกียวกบัวิธีสอนแบบอภิปราย คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และความคงทนในการเรียนรู้ทงัภายในประเทศและต่างประเทศ ดงันี 

 

งานวจัิยเกยีวกบัการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและวธีิสอนแบบอภิปราย 
งานวจัิยภายในประเทศ 

พลอยไพลิน  ศรีอาํดี ( : 2- ) ได้ทําการศึกษาเรือง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบแกปั้ญหาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีมีต่อความสามารถใน
การแกปั้ญหาและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนสิรินธรราช
วทิยาลยั การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ ) เพือศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนที
เรียนแบบผสมผสานดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบแกปั้ญหา เรืองหลกัการแก้ปัญหาดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนทีเรียน
แบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา เรือง หลักการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานดว้ยกิจกรรม
การเรียนแบบแกปั้ญหา เรือง หลกัการแกปั้ญหาดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการ
วิจยัคือ นักเรียนชันมธัยมศึกษา ปีที  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั ทีกาํลงัศึกษาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในภาคเรียนที   ปีการศึกษา  จาํนวน  คน ผลการวิจยัพบว่า ) ผลคะแนน
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีเรียนแบบผสมผสานดว้ยกิจกรรม
การเรียนแบบแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีมาก  โดย มี ค่าเฉลียคะแนนเท่ากับ  .  ) ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน ของนกัเรียนทีเรียนแบบผสมผสานดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบ
แกปั้ญหา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และ ) ความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อการเรียนแบบผสมผสานดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบแกปั้ญหา พบวา่ นกัเรียนมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัดีซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  

 นุชนาถ   ชูกลิน ( : 154-155) ได้ทาํการศึกษาผลการใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบ
ผสมผสานและกระดานสนทนาในการเรียนรู้ ดว้ยกรณีศึกษาทีมีต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ ) เพือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนทีเรียนดว้ยกรณีศึกษาทีใชกิ้จกรรมการอภิปรายต่างกนั 

) เพือเปรียบเทียบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนทีใชกิ้จกรรมการอภิปรายแบบผสมผสาน
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กบักระดานสนทนา กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาปีที  
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) จาํนวน  คน แบ่งกลุ่มตวัอย่างเข้ากลุ่มทดลอง กลุ่ม
ทดลองที  ใชกิ้ใชกิ้จกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานในการเรียนดว้ยกรณีศึกษา กลุ่มทดลองที  
ใช้กิจกรรมการอภิปรายบนกระดานสนทนาในการเรียนดว้ยกรณีศึกษา เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
ประกอบดว้ย แผนการเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาบนเวบ็ แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบ
ประเมินตนเองพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการทาํกิจกรรมการอภิปราย สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือ ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความแตกต่างของค่าเฉลีย (t-test) ผลการวิจยั
พบวา่ ) นกัเรียนทีเรียนดว้ยกรณีศึกษาโดยใชกิ้จกรรมการอภิปรายทีต่างกนัมีคะแนนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั.  ) นกัเรียนที
เรียนดว้ยกรณีศึกษาโดยใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานกบันกัเรียนทีเรียนดว้ยกรณีศึกษา
โดยใชกิ้จกรรมการอภิปรายบนกระดานสนทนา มีคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

นิตยา  ปริญญโรจน์ ( : ) ไดท้าํการวิจยั เรือง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน
วชิาสังคมศึกษา 1 ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ โดย
ใชว้ธีิสอนแบบอภิปรายกลุ่มกบัแบบบรรยายกลุ่ม การวจิยันีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง เพือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยใช้วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มกับแบบบรรยายกลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัเรียนระดบั  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชนัปีที 1วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2540 จาํนวน 80 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 

คน กลุ่มแรกเป็นกุ่มทดลอง ใช้วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม กลุ่มทีสองเป็นกลุ่มควบคุม ใช้วิธี
สอนแบบรรยาย กลุ่มตวัอย่างนีได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายทุกขนัตอน เครืองมือทีใช่ในการวิจยัคือ 
แบบทดสอบงดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 1 เรือง “การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย” ซึงผูว้ิจยัสร้างขึนเป็นแบบเลือกตอบ มี 5 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ มีค่าความเชือมนั 
0.93 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้ะแนนจากการทดสอบก่อนปละหลงัการทดลองสอน วิเคราะห์ผลโดย
ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC* โดยใชค้าํสัง t-test ซึงผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนทีเรียนวิชาสังคม
ศึกษา 1 โดยวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนทีเรียนโดยใช้วิธี
สอนแบบบรรยาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้

 ณัฐรินทร์  ศรีวิโชติธนกุล (2551: ) การพฒันาผลการเรียนรู้เรืองกลยุทธ์การบริหาร
ตนเอง ของนกัศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง โดยการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม การวิจยั
ครังนีมีวตัถุประสงค์ ) เพือการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง กลยุทธ์การบริหารจนเองของ
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นกัศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูงปีที  ก่อน-หลงัการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม ) เพือศึกษา
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูงปีที  ทีสอนแบบอภิปราย
กลุ่ม ) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูงชนัปีที  เรืองกลยทุธ์การ
บริหารตนเองทีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม กลุ่มการทดลองทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ นกัศึกษาระดบัชนั
ปวส.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  

 จํานวน  คน  เค รืองมือทีใช้ในการวิจัยได้แก่  )แผนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม                            
) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ) แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม )แบบสอบถามความ
คิดเห็น การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน S.D. ค่า t-test แบบ Dependent 

ผลการวิจยัพบว่า ) ผลการเรียนรู้เรืองกลยุทธ์ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ.05 โดยคะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                   

2) พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักศึกษา ในภาพรวมพบว่านักศึกษามีระดบัการทาํงานอยู่ใน
ระดบัสูง และเมือพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมพบวา่ นกัศึกษาปฏิบติัสูงสุดในดา้น การวางแผนการ
ทาํงานร่วมกนั และความร่วมมือ ในการเรียนและนกัศึกษาปฏิบติัตาํ คือการใหโ้อกาสแก่สมาชิกใน
การร่วมแสดงความคิดเห็น 3) ความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
นกัศึกษาเห็นดว้ยมาก เป็นอนัดบัแรก ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ทีได้จาก
การเรียนรู้ตามลาํดบั 

 

งานวจัิยต่างประเทศ 

แบลท และโคลเบอร์ก (Kohlberg, 1975: 52-53 ,criting Blath and Koohberg, 1975: 22-34) 

ไดท้าํการทดลองพฒันาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมดว้ยวิธีอภิปรายกลุ่มในห้องเรียน โดยใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งซึงเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา จาํนวน 4 ห้องเรียน และแต่ละห้องนนัประกอบดว้ย ผูเ้รียน
ซึงมีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 3 ขนั คือ มีการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในขนั 2-4 การฝึกนนัใช้
วธีิการอภิปรายกลุ่มในหมู่นกัเรียนดว้ยกนั โดยใชส้ถานการณ์ทีเป็นปัญหาทางจริยธรรม ใชเ้วลาฝึก 
1 ภาคเรียน ผลปรากฎว่า การฝึกการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมดว้ยวิธีการอภิปรายกลุ่มนนั ทาํให้กลุ่ม
ทดลองมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งเชือมนัได ้และเมือทดสอบอีกครังหลงัการฝึก 
1 ปี ก็ยงัพบวา่เหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุ่มทดลองยงัสูงกวา่กลุ่มควบคุม 

บิสกินและออสกินสัน (Biskin and Hoskinson, 1977: 407-415) ได้ทดลองสอนจริยธรรม
โดยใช้วิธีการจดัโครงสร้างการอภิปรายเกียวกบัจริยธรรมทีตดัสินใจยากจากวรรณคดีและการอ่าน
เรืองราว โดยใชน้กัเรียนระดบั 4-5 แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แลว้วดัจริยธรรมตาม
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วิธีของโคลเบอร์ก จากนันก็ทดลองโดยกลุ่มทดลองให้อภิปรายอย่างมีระบบ ครูใช้ 3 คาํถาม คือ 
คาํถามเกียวกบัขอ้เท็จจริง ตีความ ประเมิน เพือยวัยุให้ผูเ้รียนสมมติบทบาทของตนลงไป ส่วนกลุ่ม
ควบคุมปล่อยให้มีการอภิปรายเป็นไปตามปกติ จากนนัทาํการทดสอบจริยธรรม ผลการวิจยัพบว่า 
การอภิปรายอยา่งมีระบบทีให้โอกาสผูเ้รียนอยูใ่นบทบาทในห้องเรียน สามารถเปลียนการตดัสินใจ
ดา้นจริยธรรมในระดบัทีสูงขึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เลอเฟอจี และวาลซิน (Lefurgy and Walshin, 1969: 104-110) ได้ทาํการทดลองยกระดับ
จิตใจของเด็กไทยโดยใช้การอภิปรายกลุ่มเพือน คือให้เด็กกลุ่มทดลอง รับฟังเหตุผลจากการ
อภิปรายกลุ่มเพือน ผลการวิจยัพบว่า เหตุผลทีเพือนเสนอมานันมีอิทธิพลอย่างมาก สามารถเพิม
หรือลดการพฒันาทางจริยธรรมได ้และการเปลียนแปลงนีมีผลคงทนวดัในระดบัทีสุดจากการฝึก 
100 วนั และความคงทนในการเปลียนแปลงในระดบัจริยธรรมทีสูงขึน มีมากกวา่การเปลียนแปลง
ในระดบัขนัตาํ 

 

งานวจัิยเกยีวกบัคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
งานวจัิยภายในประเทศ 

ชาตรี  ต่างสมปอง ( : 145) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรือง ฆราวาสธรรม 4 สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 การวจิยัครังนีเป็นการ
วิจยัและพฒันา มีวตัถุประสงค์เพือ 1) ทราบขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรือง ฆราวาสธรรม 4 สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 
4 2) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) ทดลอง
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) ทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน และความ
คิดเห็นทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์” อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึงกาํลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2547 จํานวน  30 คน  ทีมาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple random 

Sampling) จากจาํนวน 3 ห้องเรียน  เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรือง ฆราวาสธรรม 4 แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง  แบบสอบถาม  แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบทดสอบท้ายเรือง และแผนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  ( x ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน S.D. ค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ (Dependent) และการวิเคราะห์เนือหา (Content 

Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ 1) ขอ้มูลพืนฐานในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนา เรือง ฆราวาสธรรม 4 ซึงประกอบดว้ย (1) รูปแบบทีมีตวัหนงัสือขนาดใหญ่
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และมีความเหมาะสม  มีภาพเคลือนไหว มีสีสันสวยงาม ใช้ภาษาง่ายๆ มีภาพการ์ตูน  และมี
เสียงดนตรีประกอบ นกัเรียนสามารถเรียนคนเดียว/เครือง และใชเ้รียนทงัในและนอกเวลาเรียนได ้
(2) เนือหาทีเกียวกบัความหมาย ความสําคญั ประโยชน์ทีไดรั้บ มีนิทานประกอบ และมีตวัอยา่งที
นาํไปปฏิบติัไดใ้นปัจจุบนั (3) สามารถใชป้ระกอบการเรียนการสอนเพือทบทวนสิงทีสอนไปแลว้ 
หรือช่วยเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนก่อนสอน (4) มีการประเมินก่อนเรียน-หลงัเรียนและมี
การสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียน  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึน 
มีเนือหาเกียวกบัสัจจะ คือ ความจริงใจ ทมะ คือการฝึกฝน การข่มใจ ขนัติ คือ การอดทน อดกลนั 
และจาคะ คือการสละ การปล่อยวาง มีประสิทธิภาพบทเรียนเท่ากบั 83.13/83.67 3) ขณะทดลองใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเมือบทเรียนแสดง
คําตอบถูกหรือผิดในทันที  4) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .01 โดยมีผลสัมฤทธิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในภาพรวมแต่
ละดา้นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุดทุกดา้น 

เอกภูมิ  ชูนิตย์ (2553:120) ได้ทาํการวิจยัเรือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรือง ทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 การวิจยั
ครังนีเป็นการวจิยัและพฒันา มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีป
เอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง ทวีปเอเชีย ก่อนและหลงัเรียน ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 3) ศึกษาความสามารถในการสรุป
บทเรียนดว้ยแผนทีความคิด เรือง ทวีปเอเชีย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  กลุ่มตวัอยา่งทีใช้
ในการวิจยัครังนี เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการดอนคลงั อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี จาํนวน  ห้องเรียน จาํนวน  
คน ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครืองมือทีใช้ในการการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลประกอบด้วย ) แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญแบบมีโครงสร้างด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  และด้านเนือหาเกียวกับทวีปเอเชีย ) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ทวีปเอเชีย                         

) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ทวีปเอเชีย ) แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปเอเชีย ) แผนการจดัการเรียนรู้ ) แบบประเมินความสามารถใน
การสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนือหา ผลการวิจยัพบว่า ) ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปเอเชีย ทีสรุปบทเรียนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนําเรียนชัน
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มธัยมศึกษาปีที  มีประสิทธิภาพเท่ากบั . / .  ) นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เรืองทวปีเอเชียหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .                    

) นักเรียนมีความสามารถในการสรุปบทเรียนด้วยแผนทีความคิด เรือง ทวีปเอเชียอยู่ในระดับ
เกณฑ์ดี ) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปเอเชีย ในระดบัเห็น
ดว้ยมากทีสุด 

วิเศษ  แกว้กระจาย ( : 110) ได้ทาํการวิจยั เรือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ภูมิปัญญาไทย “เบญจรงค์ จงัหวดั
สมุทรสาคร”  สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนวดัหลกัสีพิพฒัน์ราษฎร์อุปถมัภ์ การ
วิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เพือศึกษาแนวทางการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5  เรือง  ภูมิ ปัญญาไทย  “เบญจรงค์ จังหวัด
สมุทรสาคร”   สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  2) เพือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 5  เรือง ภูมิปัญญาไทย “เบญจรงค์ จงัหวดั
สมุทรสาคร”   สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) เพือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรือง ภูมิปัญญาไทย “เบญจรงค์ จงัหวดัสมุทรสาคร”   สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  กลุ่ม
ประชากรทีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียน
วดัหลกัสีพิพฒัน์ราษฎร์อุปถมัภ ์อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 30 คน เครืองมือทีใช้
ในการวิจัยค รังนี  ประกอบด้วย  1) การสนทนาก ลุ่ม  (Focus Group Discussion) บท เรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ภูมิปัญญาไทย “เบญจรงค ์จงัหวดัสมุทรสาคร” 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าเฉลีย  ( x ) ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า ) แนวทางการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปว่า ควรมีรูปแบบการสอนแบบเนือหา โดยแบ่งเนือหาสาระออกเป็น       

 หน่วย คือ หน่วยที  เรือง ความหมาย ความสําคัญและประวติัความเป็นมา หน่วยที  เรือง                        
การผลิตเบญจรงค์ และหน่วยที  เรือง สภาพปัจจุบนัและปัญหาการผลิตเบญจรงค์  ) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เรือง ภูมิปัญญาไทย 
“เบญจรงค์ จงัหวดัสมุทรสาคร”   มีประสิทธิภาพ . / .  สูงกว่าเกณฑ์ /  ทีกาํหนดไว ้                   

) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน ทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ภูมิปัญญา
ไทย “เบญจรงค ์จงัหวดัสมุทรสาคร” หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนร้อยละ .  ) นกัเรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ภูมิปัญญาไทย “เบญจรงค ์จงัหวดัสมุทรสาคร”  อยูใ่น
ระดบัมาก   ( x  = 4.11) 
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นที  ศรีมะกลาํ ( : 101) ได้ทาํการวิจยั เรือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรือง ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัสมุทรสงคราม สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 การวิจยั
ครังนีมีว ัตถุประสงค์เพือ  1) ศึกษาข้อมูลพืนฐาน  2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 3) ทดลองใช ้4) ประเมินผลและปรับปรุง
แกไ้ข กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2546 โรงเรียนอมัพวนัวิทยาลยั จงัหวดัสมุทรสงคราม จาํนวน 40 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถาม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองประวติัจงัหวดั
สมุทรสงคราม แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์
เนือหาผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียน ผูส้อน ผูบ้ริหารและผูป้กครอง มีความต้องการบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดเรืองราวทางประวติัศาสตร์และความ
เป็นมาของทอ้งถินจงัหวดัสมุทรสงคราม มีความสวยงาม มีภาพและเสียงประกอบ ผูเ้รียนสามารถ
ศึกษาบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง บทเรียนใช้งานไดง่้าย และสามารถประเมินผลให้ผูเ้รียนทราบผลได้
ทนัที 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัสมุทรสงครามทีสร้าง
ขึนประกอบดว้ยส่วนแนะนาํบทเรียน ส่วนเนือหาบทเรียน ส่วนแบบฝึกหัดทา้ยหน่วยเรียน และ
ส่วนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยมีค่าประสิทธิภาพ 85.34/81.06 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ที
กาํหนดไว ้คือ 80/80 3) ในการทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ประวติัความเป็นมา
ของจงัหวดัสมุทรสงคราม ผูเ้รียนมีความสนใจและสนุกสนานในการศึกษาบทเรียน 4) นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ประวติั
จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนหลงัเรียน ( x  = 32.42, S.D. = 2.93) สูงกว่าก่อนเรียน ( x  = .  S.D. = . ) และ
นกัเรียนมีความคิดเห็นทีดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ประวติัความเป็นมาของจงัหวดั
สมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

 

งานวจัิยต่างประเทศ 

เมอร์ริท (Merrit 1983: 34-35,อา้งถึงใน ชัชฎาภรณ์  เกตุอู่ทอง 2550: 59 ) ได้ทาํการศึกษา
ผลสัมฤทธิทางการเรียนโดยการใชแ้ละไม่ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนในโรงเรียนระดบักลาง ตวัแปร
อิสระทีใชใ้นการศึกษาคือนกัเรียนเกรด 6 และเกรด 7 จาํนวน 144 คน โดยกาํหนดให้นกัเรียนกลุ่ม
ทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มทีเรียนดว้ยการสอนปกติเป็น
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กลุ่มควบคุม เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน การวดัความคิดรวบยอดของผูเ้รียน ความวิตกกงัวล 
ทศันคติต่อครูและโรงเรียน ผลปรากฎว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมทงัในดา้นการอ่านและการคาํนวณ นกัเรียนหญิงเกรด 6 และนกัเรียนชายเกรด 7 มีความคิด
รวบยอดเป็นของตนเอง ความวิตกกงัวล ทศันคติต่อครูและโรงเรียนไม่แตกต่างกนักบันกัเรียนชาย
เกรด 6 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สมิธ  (Smith, อา้งถึงใน  ชัชฎาภรณ์  เกตุอู่ทอง , : ) ได้ทาํการวิจยั เรือง การเรียนรู้
การออกเสียงคาํศพัทส์เปนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนกัเรียนสเปนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการวิจัยพบว่าได้ผลเป็นทีน่าพอใจ และคะแนนของนักเรียนดีขึนหลังจากการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางวชิาการสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญั .  

 

งานวจัิยเกยีวกบัความคงทนในการเรียนรู้ 

 งานวจัิยภายในประเทศ 
สมพงษ์  เทศน์ธรรม (2541: 55) ได้พฒันาบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1 เรือง สารกึงตวันาํ สําหรับนักเรียนชนัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้เฉลียร้อยละ 90.1 และสามารถ
เปลียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนได ้ผลการวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ของผู ้เรียนทีเรียน
จากบทเรียนช่วยสอนแลว้ประมาณ 14 วนั ปรากฎว่าคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนและคะแนน
ความแตกต่างมีคะแนนเฉลียลดลงร้อนละประมาณ 11.85 และเมือเปรียบเทียบกบัตารางขอ้มูลการ
ทดลองการลืม ถือวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ทีพฒันาขึนมีคุณภาพดี 

ภาณุพงศ ์ อุ่นเจริญ (2547: 154)ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนความ
คงทนในการเรียนรู้ ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เรือง การสะกดคาํศพัท์ ชนัประถมศึกษาปีที 5 ระหวา่งการเรียน
เป็นรายบุคคลกับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์เรืองการสะกดคาํศพัท์ ชันประถมศึกษาปีที 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80              

2) ศึกษาดชันีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์เรืองการสะกดคาํศพัท์ ระหว่างการเรียนเป็น
รายบุคคลกบัการเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย (3 คน) 4) เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนที
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ระหว่างการเรียนเป็นรายบุคคลกบัการเรียนเป็นกลุ่มย่อย (3 คน)             
5)เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ระหวา่งการเรียนเป็นรายบุคคลกบัการเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย (3 คน) เครืองมือทีใชใ้นการ
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ทดลองคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ทีผูว้ิจยัสร้างขึน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน แบบ
ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และt-test ผลการวจิยั
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีตังไว  ้นักเรียนทีเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคลกบัการเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยมีความคงทนในการเรียนรู้ไม่แตกต่าง
กนั นักเรียนทีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคลกับการเรียนเป็นกลุ่มย่อยมีความพึง
พอใจในการเรียนไม่แตกต่างกนั   

รักพงษ์  วงษ์ธานี (2546: 125-126) ได้พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ชีววิทยา 
เรือง กลไกมนุษย ์สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนและวิธีเรียน
ต่างกัน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ 82.03/82.04 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากบั 0.58 นกัเรียนทีเรียนเป็นรายบุคคลและนกัเรียนทีเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนไม่แตกต่างกนั มีความคงทนในการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.05 และมีความพึงพอใจในการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่แตกต่างกนั 

 

งานวจัิยต่างประเทศ 

 มอสส (Morss , อา้งถึงใน ฐิตินันท์   ประทุมนนัท์, 45: ) ได้ทาํการเปรียบเทียบ
การจาํคาํศพัทโ์ดยวิธีฟัง พูด กบัวิธีปกติ กบันกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายระดบั  และ
ระดบั  โดยสอนคาํศพัท ์สัปดาห์ละ  คาํ เป็นเวลา  สัปดาห์ หลงัการทดลองทาํการทดสอบเพือ
วดัความคงทนในการจาํคาํศพัท ์ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ นกัเรียนทงัสองกลุ่มมีความคงทนในการเรียน
คาํศพัทแ์ตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 วิลเดอร์ (Wilder 1997, อ้างถึงใน อรสา ยิงยง, 2551: 108) ได้ศึกษาผลการทดสอบแบบ
กําหนดสถานการณ์  โปรแกรม  GED (General Education Development) ด้วยการเปรียบเทียบ
คะแนน ความพึงพอใจและเวลาในการเรียน ระหวา่งการเรียนปกติแลลการฝึกปฏิบติั กบัการเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบการฝึกและปฏิบติั โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานกบัการเรียนโดยใช้
แบบฝึกหัดปฏิบติั วิชาคณิตศาสตร์โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทีมีไม่เท่ากนั               
3 กลุ่ม จากนักเรียนทงัสิน 564 คน เมือเวลาผ่านไป 5 ปี ผลปรากฎว่า นักเรียนจาํนวน  308 คน 
(55%) มีความคงทนในการเรียนรู้เพียงพอต่อการได้รับวุฒิ GED นักเรียนทีมีความคงทนในการ
เรียนรู้กลุ่มสถานการณ์  94 % (Simulation Group) นักเรียนกลุ่มฝึกหัด (Drill Group) 63% และ
นกัเรียนเฉพาะกลุ่มแบบฝึกหดั( Workbook-only Group) 33% พิจารณาเมือเสร็จสินพบวา่ใชเ้วลาไม่
มากนกัทงัสองกลุ่มทีเรียน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ แต่คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ไม่มีความแตกต่าง
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กนัทงั 3 กลุ่ม แสดงว่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาํหรับความคงทนในการเรียนรู้และเวลาทีใชเ้รียนรู้ 

ลีฟุงชุนและคณะ (LI Fung-Chun and other 2001,อ้างถึงใน ทดัดาว  บุตรฉาย : 69) 

ศึกษาผลการใชสิ้งแวดลอ้มเสมือนทีมีผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาในวิทยาลยัครูไทนาน (National 

Tainan Teacheer College) ภาควิชาวิทยาศาสตร์โลก(Earth Science) ทีเป็นกลุ่มตัวอย่างทังหมด
จาํนวน 80 คน โดยแบ่ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีทดลองเรียนเว็บไซต์ http://earth.ntntc.edu.tw สร้าง
เว็บไซต์ด้วยภาษาเวอเมอว (VRML) และกลุ่มควบคุมเรียนที http://earthscience.ntntc.rdu.tw ซึง
เป็นการเรียนผ่านเว็บในรูปแบบภาพนิงธรรมดา ทัง 2 กลุ่มเรียนวิชาสิงแวดล้อมศึกษาเรียนรู้
สภาพแวดล้อมเสมือนแม่นํา ภูเขา เมือง แบบภาพ 3 มิติ วิเคราะห์ปัญหาเกียวกับมลภาวะของ
สิงแวดลอ้ม การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและวดัความเขา้ใจ ความคงทนใน
การเรียนรู้จากผลต่างคะแนนการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึงผลการทดลองสรุปว่า 
การทดลองของทงั 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ คือ กลุ่มทดลองสามารถทาํ
คะแนนสอบหลงัเรียนไดสู้งกวา่ ซึงแสดงวา่การใชค้วามเสมือนจริงทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจและ
ความคงทนในการเรียนรู้ไดดี้กวา่การเรียนในเวบ็ปกติและการควบคุมการเคลือนทีไดอ้ยา่งอิสระ 

จากงานวิจัยที เกียวข้องทังภายในประเทศและต่างประเทศข้างต้นแสดงให้ เห็นว่า             
วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มร่วมกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเอืออาํนวยต่อ
นกัเรียน นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเนือหาสาระทีเรียนอย่างแทจ้ริงไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึนและหากครูจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมก็จะช่วยพฒันาความคงทนในการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 
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บทท ี 3 

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ 
ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการวิจยัเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจยัแบบ Pre Experimental Design แบบกลุ่มเดียว
สอบก่อนและหลัง  (One Group Pretest- Posttest Design) (ศิ ริชัย   กาญจนวาสี , 7: 50)                      
มีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม เป็น
หน่วยวเิคราะห์ (Unit of Analysis) ซึงมีรายละเอียดขนัตอนการดาํเนินการวจิยั ดงันี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนกาํแพงแสน

วิทยา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ซึงกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน                   
10 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียนทงัสิน 329 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  /  ภาคเรียนที                          
ปีการศึกษา  โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  ทีเรียนรายวิชา ส  สังคมศึกษา  เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ 
จาํนวน  คน ซึงได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก
โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 

ตัวแปรทศึีกษา มีดงันี 
 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
  การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
  1. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ 
           . ความคงทนในการเรียนรู้           

           3. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
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ระยะเวลาทใีช้ในการวจัิย 
 ระยะเวลาทีใช้ในการทดลองในภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน  5 สัปดาห์      
สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 10 คาบเรียน  
 

แบบแผนการวจัิย 
ในการวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจยัได้ดําเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Research Designs แบบหนึงกลุ่มสอบก่อน
สอบหลงั (The One-Group Pretest-Posttest Design) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 7: 60) ซึงมีรูปแบบ
ดงัตารางที 3 

 

ตารางที 3 รูปแบบการทดลองแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

T1 X T2 

 

ความหมายของสัญลกัษณ์  
 T1  แทนการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 
 T2 แทนการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 

  X แทนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย  
การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั คือ 
1. แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ด้วย 

การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบไปดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 5 แผน รายละเอียด ดงันี  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที  1 เรือง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 

จาํนวน 2 คาบเรียน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 2 เรือง ลกัษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ

ทวปีอเมริกาเหนือ จาํนวน 2 คาบเรียน 
แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง ลกัษณะทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติของ

ทวปีอเมริกาเหนือ จาํนวน 2 คาบเรียน 
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  แผนการจดัการเรียนรู้ที 4 เรือง ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมของทวปีอเมริกา
เหนือ จาํนวน 2 คาบเรียน 

แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
ในทวปีอเมริกาเหนือ จาํนวน 2 คาบเรียน 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีขนัตอนการสอนดงันี  
 . ขนัเร้าความสนใจ  

ครูแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้/วธีิการเรียนรู้และกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน  
 . ขนัให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  

นกัเรียนเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีครูกาํหนดดว้ยตนเอง  

3. ขนัเตรียมการอภิปราย 

ครูอธิบายชีแจงรูปแบบ/เงือนไข/หลกัเกณฑใ์นการอภิปราย ประเด็นการอภิปราย  
  แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละ  คน  
 4. ขันดําเนินการอภิปรายโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

นกัเรียนแลกเปลียนความคิดเห็นตามประเด็นการอภิปราย  

5. ขันสรุป 
นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นในการอภิปรายโดยการทําแผนผังความคิด /

แบบฝึกหดั/ครูประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน 
   2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ทีสร้างขึนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยแบ่งเนือหาเป็นส่วนๆ เพือทบทวนสิงทีเรียนไปแลว้ ซึงประกอบดว้ยส่วนทีเป็นเนือหา สรุป
ของบทเรียนทีนักเรียนไดเ้รียนไปแลว้ภายในห้องเรียน และแบบฝึกหัด การให้ขอ้มูลป้อนกลบัที
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยนกัเรียนสามารถนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลบัไปทบทวน
ดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา 

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน จาํนวน  ฉบบั ฉบบัละ  ขอ้ 
โดยแบบทดสอบชุดที  ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสาน และแบบทดสอบชุดที  ใชท้ดสอบหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ผ่านไปแล้ว  สัปดาห์ ซึงแบบทดสอบทงั  ฉบบัเป็นแบบเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด  
ตวัเลือก กาํหนดการใหค้่าคะแนนคือ ตอบถูกได ้  คะแนน ถา้ตอบผดิได ้  คะแนน 
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานจาํนวน    
1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี 

ตอนที  1 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกียวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั คือ มาก
ทีสุด มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีสุด จาํนวน 10 ขอ้  ประกอบดว้ย  3 ดา้น คือ ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

       ตอนที 2 เป็นข้อเสนอแนะเพิมเติมโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับ           
การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทีครูจดัใหก้บันกัเรียน 

 

การสร้างเครืองมือในการวจัิย 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี  

. แผนการจัดการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ด้วย                
การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มร่วมกบั
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึงประกอบไปดว้ย 5 แผน ใช้เวลาสอน  สัปดาห์ สัปดาห์ละ  คาบเรียน 
คาบเรียนละ 50 นาที รวมเวลาทงัสิน 10 คาบเรียน มีขนัตอนการสร้าง ดงันี 
  1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตาํราเอกสาร
และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  1.2 ศึกษาองค์ประกอบและขันตอนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน ในแต่ละขนัตอน เพือทาํความเขา้ใจในกระบวนการใหช้ดัเจนมากยงิขึน  
  1.3 สร้างแผนการจัดการเรียน รู้ เรือง  ทวีปอเมริกา เหนือ  ของนัก เรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน  จาํนวน 5 แผน ดังนี ) แผนการจดัการ
เรียนรู้ที 1 เรือง ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ จาํนวน 2 คาบเรียน ) แผนการจดัการ
เรียนรู้ที 2 เรือง ลกัษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ จาํนวน 2 คาบ
เรียน ) แผนการจดัการเรียนรู้ที 3 เรือง  ลกัษณะทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติของทวีป
อเมริกาเหนือ จาํนวน  2 คาบเรียน ) แผนการจัดการเรียนรู้ที 4 เรือง ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ  จํานวน  2 คาบเรียน  ) แผนการจัดการเรียน รู้ที  5 เรือง 
วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือ จาํนวน 2 คาบเรียน 
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 1.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอ
ขอ้เสนอแนะ เพือปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิงขึน 

ซึงอาจารยที์ปรึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ในขนัตอนการเตรียมการอภิปรายควรกาํหนดประเด็น
การอภิปรายให้ชดัเจน และควรตงัคาํถามทีทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจตรงกนั รวมทงัตรวจสอบ
ภาษาใหถู้กตอ้ง 

 .  นําแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน 
ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา   2) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา และ 3) ผูเ้ชียวชาญ
ด้านการวดัและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกต้องและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content 

Validity) แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงค ์  (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) โดยใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาดงันี 

+ 1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์การเรียนรู้ 

    0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 - 1 หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตงัแต่ 
0.50 ขึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชียวชาญ ไดเ้ท่ากบั 1.00 (ดงัภาคผนวก ข  หนา้ 161-163)   

จากสูตร 

IOC =  
N

R
 

IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งของเนือหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

N หมายถึง จาํนวนผูเ้ชียวชาญ  
   

1.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมา
ปรับปรุงแกไ้ข ซึงผูเ้ชียวชาญให้ขอ้เสนอแนะวา่ ในทุกแผนการจดัการเรียนรู้ควรวงเล็บชือประเทศ 
หรือสถานทีเป็นภาษาองักฤษ เพราะเป็นภาษาสากลอ่านแลว้เขา้ใจในทิศทางเดียวกนั นอกจากนนั
ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ควรปรับการตงัคาํถามให้ชดัเจนมากยิงขึน รวมทงัตรวจสอบภาษา
ใหถู้กตอ้ง 

1.7 สุ่มแผนการจัดการเรียนรู้ ที  1-3 ไปทดลองใช้  (Tryout) กับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3/2 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม สํานกังานเขต
พืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ทีเรียนรายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา 6 เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ 
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จาํนวน 34 คน กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพือปรับปรุง
แผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 1.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานไปใช้เป็นเครืองมือในการวิจยัโดยทดลองกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 จากขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที 3 ดงันี 
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ขนัที 1  

 

   

ขนัที 2 

 

 

ขนัที 3  

 

 

 ขนัที 4  

 

ขนัที 5  

 

 

 

ขนัที 6 

 

 

ขนัที 7 

 

 

ขนัที 8 

 

แผนภูมิที    แสดงขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  

 

 

 

 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา พทุธศกัราช 2551  

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม หนงัสือ เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

ศึกษาองคป์ระกอบและขนัตอนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้ 

แบบผสมผสาน                

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน        

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและขอขอ้เสนอแนะ
เพือปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์แลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรง 

เชิงเนือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ 

สุ่มแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

เพือปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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2. คอมพิวเตอร์ช่วยเรือง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ด้วย                 
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

คอมพิวเตอร์ช่วยเรือง  ทวีปอเมริกาเหนือ  สําห รับนัก เรียนชันมัธยมศึกษาปี ที                     
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีขนัตอนในการสร้างและพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงันี  

.  วิเคราะห์และสรุปข้อมูลพืนฐานจากการข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเป็นพืนฐานในสร้าง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพือเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีป
อเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   

.  นําข้อมูลทีได้จากการศึกษามากําหนดโครงสร้าง ขอบเขตเนือหา และ
วตัถุประสงค์และดาํเนินการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยขอคาํแนะนําจากอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพิมเติม โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนจะประกอบไปดว้ย ส่วนทีเป็นเนือหาเรือง
ทวปีอเมริกาเหนือและแบบฝึกหดั การใหข้อ้มูลป้อนกลบัทีตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

2.3 นาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3 ให้อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจและใหค้าํแนะนาํ เพือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขส่วนทียงัไม่
สมบูรณ์ทงัดา้นเนือหา ภาษาและความเหมาะสมของสือการเรียนรู้ทีนาํมาใช ้ซึงอาจารยที์ปรึกษาได้
ให้ข้อเสนอแนะเรืองภาพทีนํามาใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรมีความสอดคล้องกับ
เนือหา เป็นภาพทีมีความชัดเจน โดยเฉพาะภาพแผนทีทีใช้ประกอบ นอกจากนันควรทําให้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจไม่ควรใส่ตวัหนงัสือมากเกินไป เพราะอาจทาํให้นกัเรียนเกิด
ความเบือหน่าย  

 2.4 นาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเสนอต่อผูเ้ชียวชาญด้านการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและประเมินหาคุณภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  ระดบั กาํหนดเกณฑ์ระดบัความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert, อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, : ) ดงันี  
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ตารางที 4: เกณฑก์ารกาํหนดระดบัความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 เห็นดว้ยมากทีสุด 
4 เห็นดว้ยมาก 
3 เห็นดว้ยปานกลาง 

2 เห็นดว้ยนอ้ย 
1 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

 

สําหรับการให้ค่าความหมายของค่าทีวดัได้ ผู ้วิจ ัยได้กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการให้
ความหมายดงัตารางที 5 ดงันี 

 

ตารางที  5: เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าความคิดเห็น 
ช่วงคะแนนเฉลยี เกณฑ์การแปลความหมายของความคิดเห็น 

4.50 – 5.00 เห็นดว้ยมากทีสุด 
3.50 – 4.49 เห็นดว้ยมาก 

2.50 – 3.49 เห็นดว้ยปานกลาง 

 1.50 – 2.49 เห็นดว้ยนอ้ย 
 1.00 – 1.49 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

  

จากผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญพบวา่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก ( x  = 4.08, S.D. =0.50 ) (ดงัภาคผนวก ข  หนา้ 184-185) 

2.5 นาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีผ่านการตรวจสอบและประเมินค่าจากผูเ้ชียวชาญ
ทงั 3 ท่านมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ซึงผูเ้ชียวชาญให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงว่า การจดั
วาง Layout การเน้นขอ้ความบางเฟรมหัวขอ้ใหญ่ควรใช้สี และขนาดของตวัอกัษรแตกต่างจาก
ขอ้ความ ควรเพิมเสียงบรรยายประกอบบทเรียนใหมี้ความน่าสนใจมากยงิขึน  

2.6 นําคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทีผ่านการประเมินและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไป
ทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนซึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ทีเรียนรายวิชา   
ส 23102 สังคมศึกษา 6 เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อาํเภอกาํแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 และไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพือหา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบันกัเรียน โดยมีขนัตอนดงันี  
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2.6.1 ขนัทดลองรายบุคคลแบบ ( 1: 1 :1)  Individual try out โดยคดัเลือก
นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3/7 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ทีเรียนรายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา 6 เรือง ทวีป
อเมริกาเหนือทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างมาทาํการทดลองเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาํนวน 3 คน 
โดยการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวิธีการจบัสลากนกัเรียนกลุ่ม เก่ง กลาง อ่อน กลุ่มละ 1 คน ซึงไดแ้บ่งกลุ่ม
ตามระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียน ในปีการศึกษา  ภาคเรียนที  เพือดูความเหมาะสมและ
ความยากง่ายของบทเรียน หลงัการทดลองรายเดียวแลว้ไดร้ายละเอียดดงัตางที 6 ดงันี  

 
ตารางที 6 แสดงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ตามเกณฑ ์60/60  

   ของการทดลองนกัเรียนรายบุคคล  
คะแนน จาํนวน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย 

( x ) 
 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน E1 3 17 10.66 9.90 62.74 

หลงัเรียน E2 3 16 10.33 9.19 64.58 
 

จากตารางที 6 ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับ
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 จาํนวน 3 คน พบว่า ได้ค่าประสิทธิภาพ 62.74/64.58 (ภาคผนวก ข 
หน้า 186)  ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีตงัไวคื้อ 80/80 ในการทดลองใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและจาก
การสัมภาษณ์นกัเรียนไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติมดงันี 1) เนือหามีความเหมาะสมกบั
บทเรียน 2) ภาพกราฟิกสวยงามน่าใจและ3) ไม่ควรจบัเวลาในการทดสอบแต่ละเรืองเพราะทาํให้
นกัเรียนเกิดความกงัวลในการทดสอบ 

2.6.2 ขัน ที  2 ขันทดลองแบบก ลุ่ม เล็ก  (3:3:3) Small group โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วคัดเลือกนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  3/8 

โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา อาํเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ทีเรียนรายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา 6 เรือง ทวีปอเมริกาเหนือทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างโดยทดลองกับนักเรียนจาํนวน 9 คน คือ นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง 3 คน 
นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนปานกลาง 3  คนและนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํ            
3คน เพือดูความเหมาะสมและความยากง่ายของบทเรียน โดยใช้เกณฑ์ 80/80 (ชยัยงค์  พรหมวงศ ์
2540:101-102) 
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ตารางที 7  แสดงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ตามเกณฑ ์70/70  

    ของการทดลองนกัเรียนกลุ่มยอ่ย จาํนวน  คน  
คะแนน จาํนวน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย 

( x ) 
 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน E1 9 17 12.55 5.66 73.85 
หลงัเรียน E2 9 16 12.11 4.99 75.69 

 

จากตารางที 7 ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับ
นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 จาํนวน 9 คน พบว่า ได้ค่าประสิทธิภาพ 73.85/75.69 (ภาคผนวก ข 
หน้า 186) ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีตงัไวคื้อ 80/80  ในการทดลองใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและจาก
การสัมภาษณ์นักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิมเติมคือ เนือหาบางเรืองมากเกินไป ผูว้ิจยัจึงนําไป
ปรับปรุงใหม่เพือใหมี้ความสมบูรณ์มากยงิขึน 

2.6.3 ขนัที 3 ทดลองใชก้บักลุ่มภาคสนามทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ( : : ) 
Field tryout โดยผูว้ิจยัคดัเลือกนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3/7 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา อาํเภอ
กําแพงแสน จังหวดันครปฐม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ทีเรียนรายวิชา           
ส 23102 สังคมศึกษา 6 เรือง ทวปีอเมริกาเหนือทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง โดยทดลองกบันกัเรียนจาํนวน 

 คน คือ นกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง  คน นกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนปาน
กลาง    คน   และนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตํา  คน  จากนันวิเคราะห์หาค่า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ /  (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ : - ) เพือพิจารณา
ความเหมาะสมและความยากง่ายของบทเรียน จากนันตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง พร้อมทังขอ
คาํปรึกษาจากอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทีจะนําไปทดลองจริง  จากการทดลองพบว่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) ดงันี 
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ตารางที 8  แสดงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ตามเกณฑ ์80/80  

    ของการทดลองนกัเรียนภาคสนาม จาํนวน 30 คน  
 

คะแนน จาํนวน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย 

( x ) 
 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน E1 30 17 13.70 9.19 80.58 
หลงัเรียน E2 30 16 13.96 9.90 82.15 

 

จากตารางที 8 ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 จาํนวน 30 คน พบว่า ไดค้่าประสิทธิภาพ 80.58/82.15 (ภาคผนวก ข 
หนา้ 187-188) ซึงเป็นไปตามเกณฑที์ตงัไวคื้อ 80/80  

2.7 นาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที 3 ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 จากขันตอนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที 4 ดงันี 
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ขนัที 1  

 

   

ขนัที 2 

 

 

 

ขนัที 3  

 

  
ขนัที 4  

 

 

 

ขนัที 5  

 

 

  

ขนัที 6 

 

 

ขนัที 7 

 

แผนภูมิที 4 แสดงขนัตอนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

 

 

 

วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลพืนฐานจากการขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการ
จดัการศึกษา หลกัการและทฤษฎีทางจิตวทิยาทีเป็นพืนฐานในการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามากาํหนดโครงสร้าง ขอบเขตเนือหา และวตัถุประสงคแ์ละดาํเนินการ
สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพิมเติม 

นาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ใหอ้าจารยที์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจและใหค้าํแนะนาํเป็นรายชุดเพือนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

นาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์แลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

โดยการใชม้าตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale)   

นาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีผา่นการตรวจสอบและประเมินค่าจากผูเ้ชียวชาญทงั 3 คน 

มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง แลว้เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์อีกครัง 

นาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

นาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
ไปทดลองใช ้เพือตรวจสอบหาคา่ประสิทธิภาพ (E1/E2) 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผูว้ิจยัได้สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน จาํนวน 2 ฉบบั ฉบบัละ 3  ขอ้ 
โดยแบบทดสอบชุดที 1 ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสาน และแบบทดสอบชุดที 2 ใชท้ดสอบหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เมือเวลาผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ซึงแบบทดสอบทงั 2 ฉบบัเป็นแบบเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตวัเลือก กาํหนดการให้ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ถา้ตอบผิดได ้0 คะแนน โดยมี
ขนัตอนในการสร้างแบบทดสอบ ดงันี 

3.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชันมธัยมศึกษาปีที 3 

เกียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั เนือหา การวดัและประเมินผล 

 3.2 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการและวิธีการสร้างเครืองมือในการวัดและ
ประเมินผล 

 3.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และ
เนือหา เพือใหส้ามารถสร้างแบบทดสอบไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคที์กาํหนดไว ้

 3.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ         
โดยวิเคราะห์ขอ้สอบตามระดบัความรู้ของนักเรียนทีแสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ตามแนวคิด
ของแอนเดอร์สันและแครทโวล (Anderson and Krathwohl’s Taxonomy, ) จาํนวน  ฉบับ 
ฉบบัละ 3  ขอ้ ซึงเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ดงัตารางที 9 ดงันี  
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ตารางที 9 วเิคราะห์ขอ้สอบปรนยัทีแสดงพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยตามแนวคิดของแอนเดอร์สัน 
    และแครทโวล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

รวม 

รู้ จ
ํา 

เข้า
ใจ 

ปร
ะยุ
กต์

ใช้ 
วิเค

ราะ
ห์ 

ปร
ะเม

ินค่
า 

สร้
างส

รรค์
 

เรืองที  ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ 

. นักเรียนบอกทีตงั ขนาดและอาณาเขตติดต่อของทวีปอเมริกาเหนือได้
ถูกตอ้ง 
2. นักเรียนอธิบายลักษณะของภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือได้
ถูกตอ้ง 
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เรืองที  ลกัษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวปีอเมริกาเหนือ 

1. นักเรียนสรุปปัจจยัสําคญัทีมีต่ออิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของทวีป
อเมริกาเหนือได ้

2. นักเรียนอธิบายเขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกา
เหนือได ้
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เรืองที 3 ลกัษณะทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติของทวปีอเมริกา
เหนือ 

1. นกัเรียนอธิบายลกัษณะทางเศรษฐกิจของทวปีอเมริกาเหนือได ้

2. นักเรียนระบุบริเวณทีมีการประกอบอาชีพทีสอดคล้องกันในแต่ละ
พืนทีของทวปีอเมริกาเหนือได ้
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เรืองที   ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมของทวปีอเมริกาเหนือ 

. นักเรียนอธิบายปัจจัยทีส่งเสริมให้ประชากรอเมริกาเหนือตังถินฐาน
ของในแต่ละพืนทีได ้

. นกัเรียนอธิบายลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมของทวปีอเมริกาเหนือ
ได ้
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เรืองที 5 วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกา
เหนือ 

. นักเรียนอธิบายสาเหตุของวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือได ้

2. นักเรียนอธิบายผลกระทบของวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือได ้

3. นกัเรียนสามารถเสนอแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือได ้
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ทงันีผูว้ิจยัตอ้งออกขอ้สอบเป็นแบบคู่ขนาน จาํนวนทงัสิน  ชุด ชุดละ  ขอ้ เพือ
นาํไปหาค่าความยากง่าย (p)และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ กบันักเรียนซึงไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง แลว้จึงคดัเลือกขอ้สอบทีไดค้่าตามเกณฑที์กาํหนดใหค้งเหลือ ชุดละ  ขอ้ 

3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนเสนอให้อาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพือตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ ซึงอาจารยที์ปรึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรออก
ขอ้สอบให้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละพฤติกรรมแต่ละดา้นทีกาํหนดไว ้รวมทงัตรวจสอบ
ภาษาใหมี้ความถูกตอ้งชดัเจน    

3.6 ปรับปรุงและแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนตามคาํแนะนาํของ
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

3.7 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนทีปรับปรุงแลว้ ให้ผูเ้ชียวชาญ 3 คน 
ป ระกอบ ด้ ว ย  1)  ผู้ เชี ย วช าญ ด้ าน ก ารส อน สั งคม ศึ ก ษ า  2)  ผู้ เชี ย วช าญ ด้ าน เนื อห า                            
และ3) ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงเชิง
เนือหา (Content Validity) แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการ
เรียน (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาดงันี 

+ 1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 - 1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าตงัแต่ 
0.50 ขึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้(ศิริชยั กาญจนวาสี, 7: 192) ซึงจาก
การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนชุดที 1 ค่าสูงสุดเท่ากบั 

.  ค่าตาํสุดเท่ากบั 0.67  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนชุดที 
2 ค่าสูงสุดเท่ากบั .  ค่าตาํสุดเท่ากบั 0.67 (ดงัภาคผนวก ข  หนา้ 164-179)  

3.8 นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุง
แก้ไข ซึงผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ควรออกขอ้สอบให้มีความสอดคล้องกบัจุดประสงค ์           
การเรียนรู้และพฤติกรรมแต่ละดา้นทีกาํหนดไว ้ควรปรับขอ้คาํถามและตวัเลือกให้มีความชดัเจน
มากยิงขึน ตรวจสอบคาํหรือภาษาทงัขอ้คาํถามและตวัเลือกทีใช้ให้มีความเหมาะสมให้ผูอ่้านเกิด               
ความเขา้ใจมากยงิขึน 
  3.9 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  จํานวน   ชุด  ชุดละ  ข้อ                       
ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  3/2 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอ
กําแพงแสน จังหวดันครปฐม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ทีเรียนรายวิชา                   
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ส 23102 สังคมศึกษา  เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ จาํนวน  34 คน กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 2                      

ปีการศึกษา 2557 ซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพือหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบทงั 2 ชุด โดย
ใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และเพือหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ โดย
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนชุดที 1 ไดค้่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง . - .  ค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง . - .  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนชุดที 2 ไดค้่าความยากง่าย 
(p) ระหว่าง . 4- . 9 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยู่ระหว่าง . - .53 (ดงัภาคผนวก ข หน้า 180-181) 

โดยใช้เกณฑ์อาํนาจจาํแนก 0.20 ขึนไป ทงันีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกขอ้สอบให้คงเหลือทงัสิน ชุดละ 30 

ขอ้ (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2551:180-188) 

 3.10 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนทงั 2 ชุดไปหาค่าความเชือมนั 
(Reliability) โดยใช้สูตร KR 20 ของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) โดยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิทางการเรียน  ชุดที  1 มีค่าความเชือมัน  (Reliability) เท่ากับ  0.79 แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิทางการเรียน ชุดที 2 มีค่าความเชือมนั (Reliability) เท่ากบั 0.76  

3.11 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ  ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

จากขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกา
เหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที 5  
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ขนัที 1  

 

 

ขนัที 2 

 

ขนัที 3  

 

 

ขนัที 4 

  

ขนัที 5 

  

 

 ขนัที 6 

 

 

ขนัที 7 

 

ขนัที 8 

 

  

ขนัที 9 

 

 

ขนัที 10 

 

ขนัที 11 

 

 

แผนภูมิที 5 แสดงขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา  
กลุ่มสาระสงัคมฯ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการสร้างเครืองมือในการวดัและประเมินผล 

วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเนือหา เพือให้
สามารถสร้างแบบทดสอบไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคที์กาํหนดไว ้

สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ 

นาํแบบทดสอบเสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ 

ปรับปรุงและแกไ้ขแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแลว้ ใหผู้เ้ชียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและ 

ความเทียงตรงเชิงเนือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมา
ปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพือหา 
ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

นาํแบบทดสอบไปหาค่าความเชือมนั (Reliability)  

นาํแบบทดสอบ เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ผูว้จิยัไดส้ร้างขึน จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี 

ตอนที  1 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกียวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั คือ มาก
ทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด จาํนวน 10 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

  ตอนที 2 เป็นข้อเสนอแนะเพิมเติมโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับ          
การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยมีขนัตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน
ดงันี 

     4.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนจากงานวิจยั เอกสาร
การวดัและประเมินผล 

      4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที มีต่อการจัดการเรียน รู้แบบ
ผสมผสาน ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ จาํนวน 4 ขอ้ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 
จาํนวน 3 ขอ้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจาํนวน 3 ขอ้ รวมทงัสิน 10 ขอ้ และกาํหนดเกณฑ์ระดบั
ความคิดเห็นตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert, อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 107) ดงัตารางที 10 ดงันี 

 

ตารางที 10 เกณฑก์ารกาํหนดระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 

     ผสมผสาน 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 เห็นดว้ยมากทีสุด 
4 เห็นดว้ยมาก 
3 เห็นดว้ยปานกลาง 

2 เห็นดว้ยนอ้ย 
1 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 
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สําหรับการให้ค่าความหมายของค่าทีวดัได้ ผู ้วิจ ัยได้กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการให้
ความหมายดงัตารางที 11 ดงันี 

 

ตารางที 11 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าความคิดเห็น 
ช่วงคะแนนเฉลยี เกณฑ์การแปลความหมายของความคิดเห็น 

4.50 – 5.00 เห็นดว้ยมากทีสุด 
3.50 – 4.49 เห็นดว้ยมาก 

2.50 – 3.49 เห็นดว้ยปานกลาง 

 1.50 – 2.49 เห็นดว้ยนอ้ย 
 1.00 – 1.49 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

   
 4.3 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะ ซึงอาจารยที์ปรึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรใช้ภาษาในการตงัประเด็นสอบถามที
ทาํใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจง่าย มีความชดัเจน และตรวจสอบภาษาใหถู้กตอ้ง 

 4.4 ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

4.5 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 
1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 2) ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา และ 3) ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผล เพือตรวจสอบความถูกต้องด้านเนือหา ภาษาทีใช้ แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาดงันี  

           + 1  หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนนั 

              0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนนั 

            - 1   หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่เป็นตวัแทนพฤติกรรมนนั 

      ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตงัแต่ 0.50 

ขึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
ผูเ้ชียวชาญ ไดเ้ท่ากบั 1.00 (ดงัภาคผนวก ข  หนา้ 189-190) 
 4.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข ซึงผูเ้ชียวชาญให้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้คาํถามในการสอบถามทีเหมาะสําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 และตรวจสอบภาษาใหถู้กตอ้ง 

   ส
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นาํแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและ 
ใหข้อ้เสนอแนะ 

ปรับปรุง แกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาํแนะนาํของ 

อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 คน 

ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ภาษาทีใช ้แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุง
แกไ้ข 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากงานวจิยั เอกสารการวดัและประเมินผล 

 4.7 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานไป
ใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 จากขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานสามารถสรุปเป็นแผนภูมิที 6 ดงันี 

 

ขนัที 1              
                            
 

ขนัที 2                                                   สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

   
 

ขนัที 3 

                    
 

ขนัที 4  

 

 

  

ขนัที 5 

 

 

ขนัที 6           

 

 

ขนัที 7                           นาํแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง                       
  

แผนภูมิที 6   ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี  
 . ขนัก่อนการทดลอง เป็นขนัทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงันี 

   ส
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  1.1 สร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน  2) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3) แบบทดสอบวัดผลฤทธิทางการเรียน             
และ4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

1.2 ให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เพือ
วดัความรู้พืนฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกบัผลการสอบหลงัเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 

2. ขันทดลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนดว้ยตนเองด้วยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ทีไดส้ร้างไว ้จาํนวน 5 แผน ซึงมีรายละเอียด ดงันี  
  2.1 เวลาทีใช้การทดลอง โดยทาํการทดลองจาํนวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทงัสิน 10 คาบเรียน ตามวนัและเวลาทีได้กาํหนดไวใ้นแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

  2.2 เนือหาทีใช้ในการวิจัย เป็นเนือหาเรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ประกอบด้วย              
1) ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 2) ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ               

3) ลกัษณะทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 4) ลกัษณะทางสังคมและ
วฒันธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ  5) วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือ 

2.3 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนประกอบไปดว้ย ) ส่วนทีเป็นเนือหา เรือง 
ทวปีอเมริกาเหนือ ) แบบฝึกหดั การใหข้อ้มูลป้อนกลบัทีตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

3. ขนัหลังการทดลอง เป็นขนัทีผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนชุดที 1 ไป
ทดสอบกบันกัเรียน เพือวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนและหลงัเรียนเมือเวลาผา่นไปแลว้ 2 สัปดาห์นาํ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนชุดที 2 ไปทดสอบกบันกัเรียนเพือวดัความคงทนในการ
เรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากนันนาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานไปสอบถามนักเรียน แล้วนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ สรุปผลและ
อภิปรายผลการวจิยัตามลาํดบั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียด ดงันี 

 . ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ  
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) 
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

   ส
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 2. ตรวจสอบคุณภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ดงันี  
2.1 ตรวจสอบคุณภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ โดยการ

ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   
2.2 ตรวจสอบหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีป

อเมริกาเหนือกบันักเรียน โดยทดลองรายกบันักเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แบบรายบุคคล (1:1:1) 

Individual try out แบบกลุ่มเล็ก  (3:3:3) Small group และแบบกลุ่มภาคสนาม  (10:10:10) Field 

tryout (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ : - ) 
3. ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนรวมทงัวดั 

ความคงทนในการเรียนรู้เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ดงันี 

  2.1 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

  2.2 ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย  (p) คือ  คุณสมบัติของเครืองมือประเภท
แบบทดสอบทีวดัความรู้ (Knowledge) ทีระบุว่าขอ้สอบนนัยากง่ายเพียงใด ใช้สัญลกัษณ์ p เกณฑ์
กาํหนดค่าความยากง่าย คือ 0.20-0.80 ถา้ค่าความยากง่ายนอ้ยกวา่ 0.20 ถือวา่ขอ้สอบนนัยากเกินไป 
และถา้หากค่าความยากง่ายมากกวา่ 0.80 ถือวา่ขอ้สอบนนัง่ายเกินไป (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2551:180-

188) 

  2.3 ตรวจสอบความเชือมนั (Reliability) คือ คุณสมบติัของเครืองมือทีให้ผลการ
วดัคงที (Stability) คงเส้นคงวาสมาํเสมอ (Consistency) เป็นความคงทีของคะแนนทีไดจ้ากคนกลุ่ม
เดียวกนัสองครังด้วยแบบทดสอบฉบบัเดิมในเวลาทีต่างกัน หรือความคงทีของคะแนนจากการ
ทดสอบคนกลุ่มเดียวกนัดว้ยขอ้สอบเท่าเทียมกนั (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2551:180-188) ซึงในทีนีใช้
สูตร KR-20 (Kuder Richardson) 
 4. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสออบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสาน โดยการใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   
 

สถิติทใีช้ในการวจัิย 
 ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี 

 . การแปลค่าผลทดสอบจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกา
เหนือ โดยหาค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 2. การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ โดยการ
ใชเ้กณฑ ์80/80  
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3. เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือก่อนและหลงัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย
การทดสอบค่า t-test แบบ Dependent  
  4. การแปลหาค่าแบบสอบถามความคิดเห็นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลีย (x̄  ) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวเิคราะห์เนือหา (content analysis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



131 
 

สรุป 

การวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวีป
อเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย ก่อนทดลอง  (Pre Experimental 

Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั (The One-Group-Posttest Design) กลุ่มตวัอยา่งทีใช ้คือ 
นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3/1 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ทีเรียนรายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา 6 เรือง ทวีป
อเมริกาเหนือจํานวน  35 คน  ซึงกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2557 โดยผู ้วิจัย
ดาํเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง จากนันนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent สรุปวธีิการ
วจิยัไดด้งัตารางที 12  ดงันี  

 

ตารางที 12 สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยั   
วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เพื อ เป รี ยบ เที ยบ
ผลสั มฤท ธิท างการ
เ รี ย น  เ รื อ ง  ท วี ป
อ เม ริก า เห นื อ  ขอ ง
นั ก เ รี ย น ชั น
มธัยมศึกษาปีที 3 ก่อน
และหลงัเรียนดว้ยการ
จัด ก าร เรี ยน รู้แบ บ
ผสมผสาน 

- ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้
แ บ บ ท ดส อบ วัด ผ ล
สัมฤท ธิทางการเรียน
ก่อนเรียน 
- ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้
แ บ บ ท ดส อบ วัด ผ ล
สัมฤท ธิทางการเรียน
หลงัเรียน 
 

นั ก เ รี ย น ชั น
มธัยมศึกษาปีที 3/1  

โรงเรียนกาํแพงแสน
วิ ท ย า  อํ า เ ภ อ
กาํแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม  จําน วน  
35 คน 

แ บ บ ท ด ส อ บ วัด
ผลสัมฤทธิทางการ
เรียน วิเคราะห์ขอ้มูล 
ใช้ค่ าเฉ ลีย  ( x ) ค่ า
ส่ ว น เ บี ย ง เบ น
มาตรฐาน (S.D.) ค่า
ที  ( t-test)  แ บ บ 
Dependent 
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ตารางที 12 (ต่อ)  
วตัถุประสงค์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

2. เพื อ เป รี ยบ เที ยบ
ความคงทนในการ
เรี ย น รู้  เ รื อ ง  ท วี ป
อ เม ริก า เห นื อ  ขอ ง
นั ก เ รี ย น ชั น
มธัยมศึกษาปีที 3 หลงั
เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน
และหลังเรียนผ่านไป
แลว้ 2 สัปดาห์ 
 
 

ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน หลังเรียน
ผา่นไปแลว้ 2 สัปดาห์ 

 

นั ก เ รี ย น ชั น
มัธยมศึกษาปีที  3/1 

โรงเรียนกาํแพงแสน
วิ ท ย า  อํ า เ ภ อ
กาํแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม  จําน วน  
35 คน 

แ บ บ ท ด ส อ บ วัด
ความคงทนในการ
เรี ย น รู้  วิ เค ร า ะ ห์
ข้อมู ล  ใช้ค่ า เฉ ลี ย 
( x ) ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่า
ที  ( t-test)  แ บ บ 
Dependent  

.  เพื อ ศึ ก ษ าค ว าม
คิดเห็นของนัก เรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที  3 

เรื อ ง  ท วี ป อ เม ริ ก า
เหนือทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 

ส อ บ ถ า ม โ ด ย ใ ช้
แบ บส อบ ถ ามค วาม
คิดเห็นของนักเรียนทีมี
ต่อก ารจัดก าร เรียน รู้
แบบผสมผสาน  เรือง 
ทวปีอเมริกาเหนือ 

นั ก เ รี ย น ชั น
มัธยมศึกษาปีที  3/1 

โรงเรียนกาํแพงแสน
วิ ท ย า  อํ า เ ภ อ
กาํแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม  จําน วน  
35 คน 

แบบสอบถามความ
คิ ด เห็ น วิ เค ร าะ ห์
ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลีย 
(x̄  ) ส่วนเบียงเบน
ม า ต ร ฐ า น  ( S.D.) 
การวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) 
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บทท ี 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวีป
อเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างซึงเป็นนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที /  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา อาํเภอกาํแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  ทีเรียนรายวิชา ส 23103 สังคม
ศึกษา 6 ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัและไดน้าํผลการดาํเนินการมาวเิคราะห์ขอ้มูล โดย
มีขนัตอนการวเิคราะห์ตามลาํดบั ดงันี 
 ตอนที 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3 
เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานและหลงัเรียนผา่นไปแลว้ 2 
สัปดาห์ 

 ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ตอนที 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีท ี3 ก่อนและหลงัเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที  ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ปรากฏดงัตารางที 3 ดงันี 
 
ตารางที 13  แสดงผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนั 

      มธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน    
 

คะแนน จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนน
เฉลยี 
( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 35 30 9.54 1.93 30.91 0.00* 
หลงัเรียน 35 30 20.43 3.43 

 
  
 จากตารางที 13 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั ( x  = 9.54, S.D. = 1.93 ) มีผลสัมฤทธิทางการเรียน
หลงัเรียนมีค่าเท่ากบั ( x  =  20.43, S.D. = 3.43 ) และเมือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน
และหลงัเรียน  พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1 
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ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 เรือง               
ทวีปอเมริกาเหนือ หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและหลังเรียนผ่านไปแล้ว 2 
สัปดาห์ 

 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 เรือง                   
ทวีปอเมริกาเหนือ หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและหลังเรียนผ่านไปแล้ว                            
2 สัปดาห์ ปรากฏดงัตารางที 14 ดงันี 
  
ตารางที 14 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 เรือง ทวีป 

     อเมริกาเหนือ หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานและหลงัเรียนผา่นไปแลว้  
     2 สัปดาห์ 

 
คะแนน จํานวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม คะแนน

เฉลยี 
( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t p 

หลงัเรียน 35 30 20.43 3.43  
1.57 

 
.124* 

หลงัเรียน
ผา่นไปแลว้ 
2 สัปดาห์ 

35 30 20.71 3.22 

  
จากตารางที 14 พบวา่ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ 

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานและหลงัเรียนผา่น
ไปแลว้ 2 สัปดาห์ พบวา่  นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั ( x  = 20.43, S.D. = 
3.43) มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั ( x  = 20.71 , S.D. =3.22 ) และเมือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนและหลงัเรียนผา่นไปแลว้ 2 สัปดาห์  พบวา่ นกัเรียนมีความคงทน
ในการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานและหลงัเรียน
ผา่นไปแลว้ 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกนั ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 2  
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ตอนที  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมสาน 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ปรากฏดงัตารางที 5 ดงันี 

 
ตารางที 15 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 

     ผสมผสาน 
รายการ x  S.D. ระดบั 

ความคิดเห็น 
ลาํดบั
ท ี

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง 4.34 0.54 เห็นดว้ยมาก 2 
2. นกัเรียนมีจิตใจจดจ่อต่อเรืองทีเรียน ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 4.17 0.66 เห็นดว้ยมาก 3 

3. นกัเรียนไดเ้รียนเป็นกลุ่มและช่วยกนัทาํงานกลุ่ม 4.14 0.73 เห็นดว้ยมาก 4 
4. ครูสนับสนุนให้นักเรียนฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล และเปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น  

4.37 0.60 เห็นดว้ยมาก 1 

รวม 4.25 0.63 เห็นด้วยมาก 2 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
5. ครูสร้างบรรยากาศทีดีในชันเรียน ด้วยการยิมแยม้แจ่มใส่และให้
ความเป็นกนัเองกบันกัเรียน 

4.37 0.69 เห็นดว้ยมาก 2 

6. นกัเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งเพือนในชนัเรียนและครู 4.37 0.73 เห็นดว้ยมาก 2 
7. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.29 0.57 เห็นดว้ยมาก 4 
8. นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
น่าสนใจ ไม่น่าเบือ 

4.43 0.74 เห็นดว้ยมาก 1 

รวม 4.36 0.68 เห็นด้วยมาก 1 
ด้านประโยชน์ทีได้รับ 

9. นกัเรียนรู้จกัตรึกตรองอยา่งมีเหตุผลก่อนตดัสินใจตอบคาํถาม 4.14 0.65 เห็นดว้ยมาก 2 
10. การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความคงทน
ในการเรียนรู้และนักเรียนสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้

4.37 0.65 เห็นดว้ยมาก 1 

รวม 4.25 0.65 เห็นด้วยมาก 2 
ความเห็นโดยภาพรวมทุกด้าน 4.29 0.65 เห็นด้วยมาก  
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จากตารางที 5 พบว่านกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมสานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.29, S.D. = 0.65) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นบรรยากาศการ
เรียนรู้  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากเป็นลาํดบัทีหนึง ( x = 4.36, S.D. = 0.68) รองลงมา
ได้แก่ ด้านประโยชน์ทีไดรั้บ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากเป็นลาํดบัทีสอง ( x = 4.25, 
S.D. = 0.65) และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ย            
( x = 4.25, S.D. = 0.63) ซึงแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงันี  

ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.36, S.D. = 0.68)  
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี นกัเรียนรู้สึกวา่การเรียนวชิาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมน่าสนใจ ไม่น่าเบือ ( x = 4.43, S.D. = 0.74) นกัเรียนมีความสัมพนัธ์อนั
ดีต่อกนัระหว่างเพือนในชนัเรียนและครู ( x = 4.37, S.D. = 0.73) ครูสร้างบรรยากาศทีดีในชนัเรียน 
ดว้ยการยิมแยม้แจ่มใส่และให้ความเป็นกนัเองกบันกัเรียน  ( x = 4.37, S.D. = 0.69) และนกัเรียนมี
ความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.29,  S.D. = 0.57) ตามลาํดบั  

ด้ านป ระโย ช น์ ที ไ ด้ รั บ  นัก เ รี ยน มี ค ว าม คิ ด เ ห็นอยู่ ใ น ระดับ ม าก  ( x = 4.25,                            
S.D. = 0.65)  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี การจดัการเรียนรู้
แบบผสมผสานส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้และนกัเรียนสามารถนาํความรู้ที
ไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได้ ( x = 4.37, S.D. = 0.65) และนกัเรียนรู้จกัตรึกตรองอยา่งมี
เหตุผลก่อนตดัสินใจตอบคาํถาม ( x = 4.14, S.D. = 0.65) ตามลาํดบั  

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.25, S.D. = 0.63) เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี ครูสนบัสนุนให้นักเรียนฝึกการคิด
อย่างมีเหตุผล และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น  ( x = 4.37, S.D. = 0.60) นักเรียน
สามารถแสวงหาความรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง ( x = 4.34, S.D. = 0.54) นกัเรียนมีจิตใจจดจ่อต่อ
เรืองทีเรียน ทาํให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง ( x = 4.17, S.D. = 0.66) และนกัเรียนไดเ้รียนเป็นกลุ่ม
และช่วยกนัทาํงานกลุ่ม ( x = 4.14, S.D. = 0.73) ตามลาํดบั  

 
ประมวลผลการสังเกตจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
นอกจากการวิจยัดงักล่าวแลว้ ในระหวา่งการจดักระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผูว้จิยั

ไดส้ังเกตและบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้แลว้นาํมาสรุปไว ้ดงันี 
1. ขนัให้ความรู้และฝึกปฏิบติัทีให้นกัเรียนเรียนรู้และทาํแบบฝึกหัดจากคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนทีครูกาํหนดดว้ยตนเอง คาบแรกประสบปัญหาคอมพิวเตอร์บางเครืองมีปัญหาทาํให้มีนกัเรียน
บางส่วนตอ้งใชค้อมพิวเตอร์คู่กนั ทาํให้เสียเวลาบางส่วน แต่คาบเรียนถดัๆไปแผนการจดัการเรียนรู้
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ก็เป็นตามวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้นักเรียนให้ความสนใจคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอย่างดี แต่การ
เรียนรู้ของนกัเรียนแตกต่างกนั บางส่วนเรียนเรียนเสร็จเร็วและบางส่วนเรียนเสร็จชา้ มีนกัเรียนบาง
คนทีทาํแบบฝึกหัดทา้ยเรืองก่อนเรียนรู้เนือหา จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อน และทาํกิจกรรมอืน 
ครูไดเ้ดินดูและตกัเตือน  

2. ขนัเตรียมการอภิปราย การจดันกัเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพืออภิปรายร่วมกนั นกัเรียน
บางส่วนยึดติดกบัเพือนสนิทและไม่อยากใหแ้บ่งกลุ่มอภิปราย ครูไดอ้ธิบายเหตุผลและทาํการตกลง
สร้างเงือนไขกบันกัเรียน นกัเรียนจึงใหค้วามร่วมมือ  

3. ขนัดาํเนินการอภิปรายโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีนักเรียนบางส่วนยงัไม่ให้ความมือ                 
ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นร่วมกบัเพือนสมาชิก นกัเรียนทีกลา้แสดงความคิดเห็นจะใหค้วามร่วมมือ
อภิปรายพดูบ่อยครังมากกวา่เพือนคนอืนๆ มีนกัเรียนบางส่วนติดเล่นและชวนเพือนคนอืนคุย ซึงครู
ไดก้ล่าวตกัเตือน การดาํเนินการอภิปรายค่อนขา้งใชเ้วลาเป็นอยา่งมากกวา่จะไดผ้ลการอภิปราย ซึง
นกัเรียนทุกคนค่อนขา้งเห็นดว้ยกบัผลการอภิปรายร่วมกนั 

4. ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขนัตอนโดยภาพรวม นกัเรียนส่วนใหญ่มีความ
สนใจและตงัใจเรียนรู้ค่อนขา้งดี ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบกิจกรรมทีครูมอบหมายให้ ทาํให้
การดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามทีครูกาํหนดไว  ้แต่อาจมีบางแผนการจดัการเรียนรู้ที
นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัไม่เสร็จภายในคาบเรียนครูจึงใหท้าํเป็นการบา้นและมาส่งในคาบเรียนถดัไป
แทน 
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บทท ี5 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวีป
อเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการวิจยั
เชิงทดลอง  (Experimental Research)  ซึงมีแบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง  (Pre-Experimental 

Designs) แบบกลุ่ม เ ดียวสอบก่อนและหลัง  ( The one-Group Pretest-Posttest Design)  โดย มี
วตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ) เปรียบเทียบความ
คงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ หลงัเรียนด้วยการ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานและหลงัเรียนผา่นไปแลว้  สัปดาห์ ) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึงกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี
คือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที /  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  
อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  ทีเรียนรายวิชา 
ส 23103 สังคมศึกษา 6 เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ จาํนวน 35 คน ซึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 

Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยัได้แก่ ) แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ทีผา่นการตรวจหาค่าดชันีความ
สอดคล้องเท่ากับ .   2) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึงผ่านการประเมินระดับความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ ( x = 4.08,S.D. =0.50 ) อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ จาํนวน  ฉบับ เป็น
แบบทดสอบคู่ขนานแบบปรนยั ชนิด  ตวัเลือก จาํนวน  ขอ้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการ
เรียนชุดที 1 มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96 ค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.26-0.76 ค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.24-0.59 และค่าความเชือมนั (Reliability) เท่ากบั .   แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิทางการเรียนชุดที 2 ไดค้่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง . 4- . 9 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยู่
ระหวา่ง . - .53 และค่าความเชือมนั (Reliability) เท่ากบั 0.76 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียน ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 สําหรับการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดาํเนินการโดยใชส้ถิติค่าเฉลีย ( x  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) สามารถ
สรุปผลการวจิยั ดงันี 
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สรุปผลการวจัิย 
 

การวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวีป
อเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน สามารถสรุป
ผลการวจิยัดงันี  

1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

2. ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ       
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานหลงัเรียนและหลงัเรียนผา่นไปแลว้  สัปดาห์ ไม่แตกต่างกนั  

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 

อภิปรายผล  
 
จากผลการวิจยั เรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง 

ทวีปอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน สามารถ
อภิปรายผล ดงันี  

1. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อน
เรียนและหลงัเรียน ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงเป็นไปตามสมติฐานการวจิยัขอ้
ที  ทงันีเป็นเพราะวา่การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการสอนทีครูนาํวิธีการสอนหลายวิธีมา
ผสมผสานกัน กล่าวคือ การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการนําวิธีสอนแบบอภิปรายมา
ผสมผสานกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซึงการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นการฝึกใหน้กัเรียนเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจในเนือหาสาระทีเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน สามารถทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจ
เนือหาสาระทีเรียนได้ดียิงขึน อนัเนืองจากการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
ผสมผสาน (Eclecticism) ของกานเย่ (Gagne) ซึงเป็นทฤษฎีผสมผสานระหว่างพฤติกรรมนิยมกบั
พุทธินิยม (Behavior Cognitivist) ซึงมีแนวคิดการจดัการเรียนรู้ทีเริมจากง่ายไปยาก ประกอบดว้ย 8 

ประเภท ได้แก่  ) การเรียนรู้โดยสัญญาณ (Signal-learning) ) การเรียนรู้สิงเร้า-การตอบสนอง 
(Stimulus-response learning) ) การเรียนรู้การเชือมโยงแบบต่อเนือง (Chining) ) การเชือมโยง
ทางภาษา (Verbal association) ) การเรียนรู้ความแตกต่าง (Discrimination learning) ) การเรียนรู้
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ความคิดรวบยอด (Concept learning) ) การเรียนรู้กฎ (Rule learning) และ ) การเรียนรู้การ
แกปั้ญหา (Problem solving) (Gagne, อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี, :72-76) ซึงการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบผสมผสานไดน้าํแนวคิดการเรียนรู้สิงเร้า-การตอบสนอง (Stimulus-response learning) 
มาประยุกต์ใช้ในขนัที 2 ขนัการให้ความรู้และฝึกปฏิบติัทีนักเรียนเรียนรู้และทาํแบบฝึกหัดจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีครูกาํหนดด้วยตนเอง รวมถึงหลกัการเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept 

learning) ในขนัที 4 ขนัดาํเนินการอภิปรายซึงนกัเรียนจะตอ้งใชค้วามรู้จากการทีศึกษาคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนดว้ยตนเองมารวบรวม  จดัหมวดหมู่ เพือดาํเนินการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นตาม
ประเด็นทีครูกาํหนด ทาํให้นกัเรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้
ความเขา้ใจ เพือนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้ไดอ้ย่างเหมาะสมและในขนัที 5 ขนัสรุปทีนักเรียน
ร่วมกนัสรุปผลการอภิปรายโดยการทาํแผนผงัความคิด 

 ทงันีแผนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทีใช้ในการวิจยัเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ทีได้
ผ่านการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญด้านวิธีการสอน ด้านเนือหา และด้านการวดัและประเมินผล 
รวมทังคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ผ่านการพิจารณาและปรับแก้จากอาจารย์ทีปรึกษา รวมทัง
ผูเ้ชียวชาญได้ตรวจและปรับแกใ้ห้ถูกตอ้ง รวมทงัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ผ่านกระบวนการหา
ประสิทธิภาพจากผูเ้ชียวชาญแลว้และมีคุณภาพทีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ซึง
ทาํใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปณิตา วรรณพิรุณ ( : ) ทีกล่าววา่ การจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นความยืดหยุ่น มีการผสมผสาน
ยุทธวิธีในการเรียนการสอนทีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัโดยใชสื้อการเรียนการสอน และกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้
นกัเรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอน เช่นเดียวกบั อาภรณ์ ใจเทียง 
( : ) ทีกล่าวถึงการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานวา่ การสอนทีครูนาํวิธีการสอนหลายวิธี มา
ผสมผสานกนัเพือมุ่งใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ทีสุด  

ผลการวิจยัครังนีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  นุชนาถ   ชูกลิน ( : 155) ไดท้าํการศึกษา
ผลการใชกิ้จกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานและกระดานสนทนาในการเรียนรู้ ดว้ยกรณีศึกษาทีมี
ต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ผลการวิจยัพบวา่ ) นกัเรียนทีเรียน
ดว้ยกรณีศึกษาโดยใชกิ้จกรรมการอภิปรายทีต่างกนัมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน
และหลงัเรียนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.  ) นกัเรียนทีเรียนดว้ยกรณีศึกษาโดย
ใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานกับนักเรียนทีเรียนด้วยกรณีศึกษาโดยใช้กิจกรรมการ
อภิปรายบนกระดานสนทนา มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั
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ทางสถิติทีระดบั .  และยงัสอดคลอ้งกบัเอกภูมิ  ชูนิตย ์( : )  ไดท้าํการวจิยัเรือง การพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีเอเชีย ทีสรุปบทเรียนดว้ยแผนทีความคิด สาํหรับนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที  ผลการวิจยัพบวา่ ) ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวีปเอเชีย 
ทีสรุปบทเรียนด้วยแผนทีความคิด สําหรับนําเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

. / .  ) นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เรืองทวีปเอเชียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ) นกัเรียนมีความสามารถในการสรุปบทเรียนดว้ย
แผนทีความคิด เรือง ทวีปเอเชียอยูใ่นระดบัเกณฑ์ดี  ) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรือง ทวีปเอเชีย ในระดับเห็นด้วยมากทีสุด  และสอดคล้องกับเซวินซ์ กัลเซเคน (Sevinc 

Gulsecen, 2004: 17) ทีไดศึ้กษาผลของการเรียนแบบผสมผสานทีมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของ
นกัศึกษา จากมหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวทิยาลยัเอกชน โดยมีสมมติฐานในการวจิยัคือ การเรียน
แบบผสมผสานสามารถทําให้นักศึกษาทีไม่ใส่ใจในการเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาทีอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน  มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม นักศึกษา 2 กลุ่ม จากมหาวิทยาลยัเอกชน และมหาวิทยาลยัของรัฐ จากการศึกษา
พบว่า  1)  การเรียนแบบผสมผสานทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน                            

2) แรงจูงใจ อตัราการเขา้เรียน ความสนใจในการเรียนเพิมมากขึน 3) ผลการเรียนจากการเรียนแบบ
ผสมผสานของรัฐสูงกวา่นกัเรียนเอกชน 4) นกัศึกษาทีมีความรู้พืนฐานทางดา้นเทคโนโลยีเรียนได้
ดีกว่านกัศึกษาทีมีความรู้พืนฐานตาํ 5) ความรู้ทีพิเศษสามารถทีจะสร้างขึนไดท้งั 2 กลุ่ม โดยการ
เรียนแบบออนไลน์ 6) นกัเรียนมีความพึงพอใจในวธีิการสอนแบบการเรียนแบบผสมผสานมากกวา่
การสอนแบบปกติ 7) นกัเรียนทีเรียนโดยการเรียนแบบผสมผสานมีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึน 

2. ความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที       
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานหลงัเรียนและหลงัเรียนผา่นไปแลว้  สัปดาห์ ไม่แตกต่างกนั 
ซึงเป็นไปตามสมติฐานการวิจยัขอ้ที 2 ทงันีเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 

Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีนาํการสอนหลายวธีิเขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบั
บริบท สถานการณ์ เพือตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ ทกัษะดา้น
การปฏิบติั (Practice Skill ) โดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดัการเรียนรู้ ซึงการวจิยันีขนัตอนที
สําคญัทีช่วยให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ขนัให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติจากการทีนักเรียนเรียนรู้และทําแบบฝึกหัดจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง ซึง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการนําเสนอเนือหาทีน่าสนใจ  ประกอบไปด้วยภาพกราฟิกและ
ภาพเคลือนไหว สือความเขา้ใจจากนามธรรมเป็นรูปธรรมไดเ้ป็นอยา่งดีทาํใหน้กัเรียนเห็นภาพจริง 
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นกัเรียนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินในขณะเรียน อีกทงันกัเรียนยงัสามารถนาํไปทบทวน
เนือหานอกเวลาเรียนไดด้ว้ยตนเอง นอกจากขนัการให้ความรู้และฝึกปฏิบติัจากคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแล้ว ขนัดาํเนินการอภิปรายโดยใช้กระบวนการกลุ่มก็เป็นส่วนสําคญัทีช่วยให้นกัเรียนเกิด
ความคงทนในการเรียนรู้ เพราะนักเรียนตอ้งอาศยัความรู้ความจาํจากเนือหาในคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมาเป็นขอ้มูลในการดาํเนินการอภิปรายแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์กบัเพือนร่วมชนั
เรียน  
 ในแนวคิดความคงทนในการเรียนรู้ แอตคินสัน และชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin, : 

- ) ได้อธิบายเกียวกบัโครงสร้างความจาํ กล่าวโดยสรุปสาระสําคญัคือ ความจาํชัวคราว 
(STM) สิงใดก็ตามถ้าอยู่ใน STM ตอ้งได้รับการทบทวนตลอดเวลา มิฉะนันสิงนนัก็จะสลายตวั 
(ลืม) ไปอยา่งรวดเร็ว แต่ถา้สิงใดอยูใ่น STM เป็นระยะเวลานาน สิงนนัก็มีโอกาสฝังอยูเ่ป็นความจาํ
ระยะยาว (LTM) หรือความจาํทีถาวร (Atkinson and Shiffrin, : - )  ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ที
ความจาํระยะสัน (STM) จะฝังตัวเป็นความจาํระยะยาวหรือความคงทนในการเรียนรู้จะใช้
ระยะเวลาประมาณ 14 วนั ความคงทนในการเรียนรู้เมือผา่นไปแลว้ 2 สัปดาห์ ตอ้งพิจารณาปัจจยัที
มีอิทธิพลต่อการจาํของนกัเรียนโดยเฉพาะการทบทวนบทเรียน  (กมลรัตน์  หลา้สุวงษ,์ : ) 
ซึงผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมให้นกัเรียนไดท้บทวนบทเรียน ซึงปรากฎวา่มีนกัเรียนสนใจยืมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไปศึกษาดว้ยตนเอง  

จากขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานดงักล่าวจะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานมุ่งให้นักเรียนได้พฒันาความคงทนในการเรียนรู้  ซึงมีขันตอนการจัดการเรียนที
สอดคลอ้งกบัระบบการจดัการเรียนการสอนของกานเย ่(ทิศนา  แขมมณี, 2550 :72-76) ไดแ้ก่ ขนั
ให้ลงมือปฏิบติั (Eliciting the performance) เป็นการให้นักเรียนลงมือปฏิบติั เพือช่วยให้นักเรียน
สามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ และขนัทีส่งเสริมความแม่นยาํและการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
(Enhancing retention and transfer) เป็นการสรุป การยาํ ทบทวนการเรียนทีผา่นมา เพือใหน้กัเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ทีฝังแน่นขึน กิจกรรมในขนันีอาจเป็นการทาํแบบฝึกหัด การให้ทาํกิจกรรม
เพิมพูนความรู้ รวมทงัการให้ทาํการบา้น การทาํรายงาน และหาความรู้เพิมเติมจากความรู้ทีไดใ้น
ชันเรียน  ซึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวเปรียบเสมือนขันให้ลงมือปฏิบัติ (Eliciting the 

performance) นกัเรียนสามารถศึกษาและฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองไดทุ้กเวลาจากทุกสถานทีตามความ
ตอ้งการของตนเอง นกัเรียนสามารถกลบัไปทบทวนบทเรียนทีไดเ้รียนผา่นมาแลว้ซาํอีกกีครังก็ได ้
ซึงสามารถทบทวนความรู้เดิมและเรียนรู้ความรู้ใหม่ไดต้ลอดเวลาทาํให้นกัเรียนเกิดความคงทนใน
การเรียนเป็นอยา่งดี  
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ผลการวิจยัครังนีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาณุพงศ ์ อุ่นเจริญ ( : 149)ไดท้าํการวิจยั
เรืองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนความคงทนในการเรียนรู้ ความพึงพอใจในการ
เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เรือง การ
สะกดคาํศพัท์ ชันประถมศึกษาปีที  ระหว่างการเรียนเป็นรายบุคคลกบัการเรียนเป็นกลุ่มย่อย 
ผลการวิจยัพบว่า คอมพิวเตอร์ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีตงัไว ้นักเรียนทีเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคลกับการเรียนเป็นกลุ่มย่อยมีความคงทนในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 
นกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคลกบัการเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยมีความพึงพอใจใน
การเรียนไม่แตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรักพงษ ์ วงษธ์านี ( : 104) ไดท้าํการวจิยั
เรืองการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ชีววิทยา  เรือง กลไกมนุษย์ สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  ทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนและวธีิเรียนต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ . / .  มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั .  นกัเรียนทีเรียนเป็น
รายบุคคลและนกัเรียนทีเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยมีผลสัมฤทธิทางการเรียนไม่แตกต่างกนั มีความคงทนใน
การเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และมีความพึงพอใจในการเรียนดว้ย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่แตกต่างกนั 

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากเป็นลาํดบัทีหนึง ทงันีเป็นเพราะในแต่ละขนัตอน
ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูให้คาํแนะนาํและคอยให้การเสริมแรงนกัเรียนอยา่งสมาํเสมอ ครู
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น โดยการใชค้าํถามทีง่ายต่อการเขา้ใจไม่สร้างแรงกดดนั
กบันกัเรียน และเป็นผูก้ระตุน้ให้นกัเรียนคิดและตอบคาํถามอย่างสมาํเสมอ เช่น ในช่วงของการ
อภิปรายร่วมกนั หากนกัเรียนตอบคาํถามตรงประเด็น ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง ครูจะมีการเสริมแรง
ดว้ยคาํชมเชยและการปรบมือ  สอดคลอ้งกบัโบรฟี (Brophy,1992, อา้งถึงในสุรางค์  โคว้ตระกูล, 

2553:14) ทีกล่าววา่ครูจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้และสามารถทีจะใชว้ิธีสอนที
เหมาะสม จดับรรยากาศในห้องเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้ ตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนให้มีพฒันาการทงั
ทางดา้นสติปัญญาและดา้นบุคลิกภาพ สามารถสือสารกบัผูอื้นไดดี้และมีความสัมพนัธ์อนัดีหรือ
ตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถแกปั้ญหาและตดัสินใจได ้โดยส่งเสริมการพฒันานกัเรียนให้ไปใน
ทางบวก เพือให้นักเรียนมีชีวิตอยู่รอดในสังคมอย่างมีคุณค่า มีความภูมิใจตนเองและมีความสุข 
รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ทีไดรั้บและดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยมากเป็นลาํดบัทีสองเท่ากนั ทงันีความคิดเห็นของนกัเรียนในประเด็นทีมีค่าเฉลีย
ลาํดบัสุดทา้ย คือ นกัเรียนไดเ้รียนเป็นกลุ่มและช่วยกนัทาํงานกลุ่มอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ย เนืองจากครู
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ให้คาํแนะนาํและอธิบายถึงการทาํงานกลุ่มยงัไม่ชดัเจน ทาํให้นักเรียนบางส่วนยงัไม่เขา้ใจเรือง
บทบาทหนา้ทีและภายในกลุ่มการอภิปรายยงัแบ่งภาระหนา้ทีกนัยงัไม่ชดัเจน ส่งผลใหน้กัเรียนบาง
คนขาดการมีส่วนร่วมในการในการอภิปราย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2548: 348) 

ทีกล่าวว่าการอภิปรายทีดีควรมีการกาํหนดบทบาทหน้าทีทีจาํเป็นในการอภิปราย นอกจากนัน
สมาชิกกลุ่มทุกคนควรมีความเขา้ใจตรงกนัว่า ตนมีบทบาทหน้าทีทีจะตอ้งช่วยให้กลุ่มทาํงานให้
สําเร็จ มิใช่ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเพียงบางคน หากสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความ
เข้าใจว่าสมาชิกกลุ่มทีดีควรทาํอะไรบ้าง เช่น ให้ข้อมูล  แสดงความคิดเห็น ซักถาม โต้แย ้ง 
สนับสนุน ช่วยให้กลุ่มไม่ออกนอกเรือง และสรุปประเด็นการอภิปรายได้ชัดเจน  เป็นต้น การ
อภิปรายจึงจะเป็นไปไดด้ว้ยดี  

ผลการวจิยัครังนีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพลอยไพลิน   ศรีอาํดี ( : - ) ทีทาํการ
วิจยั เรือง ผลการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบแกปั้ญหาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั ผลการวจิยัพบวา่ ) ผลคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ทีเรียนแบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ
แกปั้ญหา อยูใ่นระดบัดีมาก โดย มีค่าเฉลียคะแนนเท่ากบั .  ) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน ของนกัเรียนทีเรียนแบบผสมผสานดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบแกปั้ญหา หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และ ) ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียน
แบบผสมผสานดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบแกปั้ญหา พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง 

ทวีปอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผูว้ิจยัมี
ขอ้คน้พบและแนวคิดทีเป็นขอ้เสนอแนะดงัรายละเอียดต่อไปนี 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 
1. จากการวิจยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานทีผูว้ิจยัจดัตามขนัตอนนนั

ส่งเสริมให้นกัเรียนมีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินกิจกรรม โดยเฉพาะขนัดาํเนินการอภิปรายโดยใช ้

กระบวนการกลุ่มทีนักเรียนดาํเนินการอภิปรายกลุ่มและแลกเปลียนความคิดเห็น หากครูต้อง
นาํไปใชจ้าํเป็นทีครูตอ้งเตรียมคาํถามทีมากพอจะกระตุน้ความรู้ของนกัเรียน และตอ้งพยายามทีจะ
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ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความมันใจในการแสดงความคิดเห็น โดยอาศยัข้อมูลความรู้ทีได้จาก
การศึกษาเนือหาจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

2. จากการวจิยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานหากในกิจกรรมช่วงของการ
อภิปรายร่วมกนั ครูจาํเป็นตอ้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยให้การเสริมแรงนักเรียนอย่าง
สมาํเสมอ คอยกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและอภิปรายให้ตรงประเด็น โดยการใชถ้อ้ยคาํหรือขอ้ความที
ง่ายต่อการเขา้ใจและไม่สร้างแรงกดดนัใหก้บันกัเรียน 

3. จากการวิจยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ขนัการเตรียมการอภิปราย
โดยการจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพืออภิปรายร่วมกัน ครูควรให้ความรู้ความเข้าใจหรือ
คาํแนะนาํ เรืองบทบาทและภาระหนา้ทีกลุ่มการอภิปรายอยา่งชดัเจนและควรยาํถึงความสําคญัของ
การให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างทวัถึง จึงจะทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนเป็น
กลุ่มและช่วยกนัทาํงานกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป  
1. ควรมีการวิจยัเพือศึกษาการใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใน สาระหน้าทีพลเมือง สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. ควรมีการวิจยัเพือศึกษาผลการใช้การจดัการกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพือ
พฒันาทกัษะการคิดขนัสูงหรือทกัษะเพือการดาํรงชีวิตทีสําคญัในศตวรรษที  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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รายการอ้างอิง 
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เอกภูมิ  ชูนิตย.์ ( ).  “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีเอเชีย ทีสรุปบทเรียน 

ดว้ยแผนทีความคิด สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2” .วทิยานิพนธ์ ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิตสาขาการสอนสังคมศึกษา ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน มหาวทิยาลยั
ศิลปากร. 
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั  อาจารยป์ระจาํภาควชิาหลกัสูตรและ 
       วธีิสอน สาขาวชิาหลกัสูตรและการ 
       นิเทศ   คณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวทิยาลยัศิลปากร ผูเ้ชียวชาญดา้น 
       การสอน 
2. อาจารย ์ดร. เพญ็พนอ  พว่งแพ     อาจารยป์ระจาํภาควชิาหลกัสูตรและ 
       วธีิสอน สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา  
       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
       ศิลปากร ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาสังคม
       ศึกษา (ภูมิศาสตร์) และคอมพิวเตอร์ 
       ช่วยสอน  
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ   อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทาง 
       การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและการ 
  ประเมินผล 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวนิต อรรถวฒิุกุล  อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยี 
       การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 ผูเ้ชียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5. อาจารยม์ณฑิรา    พนัธ์ุอน้    อาจารยป์ระจาํภาควชิา 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
  ศิลปากร ผูเ้ชียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์
  ช่วยสอน 
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ตารางที 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ   
     แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน  

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน
และมีความสัมพนัธ์กนั 

+1 +1 +1 3.00 

 

1.00 

2. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีลําดับ
ขนัตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ข้อสรุปทวัไป 
1. ขอ้สรุปทวัไปมีความถูกตอ้ง ครอบคลุมเนือหาและ
ชดัเจน     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ขอ้สรุปทวัไปสามารถพฒันาความคิดรวบยอดของ
นกัเรียนได ้     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และผลสัมฤทธิทางการเรียน   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการ เ รียน รู้สอดคล้องกับ จุดประสงค์   
การเรียนรู้     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน  +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สาระก าร เ รี ยน รู้ทํา ให้ เ กิ ดก าร เ รี ยน รู้ต าม
จุดประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรียน 
    

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 

     แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ต่อ)  
ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชียวชาญคนท ี 
ΣR IOC 

1 2 3 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

. ก า รจัด กิ จก รรมก าร เ รี ยน รู้สอดคล้อ งกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอนทีชดัเจน
และสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้กระบวนการคิด การ
ลงมือปฏิบติัและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

สือและเอกสารอ้างองิ 
1. สือการเรียนรู้และเอกสารอา้งอิงมีความสอดคลอ้ง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. สือการเรียนรู้และเอกสารอา้งอิงทาํให้นักเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจเนือหาชดัเจนมากขึน   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. สือการเรียนรู้และเอกสารอา้งอิงมีความเหมาะสม
กบัวยัและความสามารถของนกัเรียน   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การวดัและประเมินผล 
. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้    

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. เครืองมือทีใชว้ดัและประเมินผลมีความเหมาะสม
กบัสาระการเรียนรู้     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินทีชดัเจน     

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 

     แผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ต่อ)  
ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชียวชาญคนท ี 
ΣR IOC 

1 2 3 
4. การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินทีชดัเจน  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 1.00 
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ตารางที 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
     เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
1. ขอ้ใดกล่าวถึงอาณาเขตติดต่อหรือทีตงัสัมพนัธ์
ของทวปีอเมริกาเหนือไม่ถูกตอ้ง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบัอาณาเขตติดต่อของ
ทวปีอเมริกาเหนือ   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ทะเลซึงคนัอยูร่ะหวา่งทวีปอเมริกาเหนือกบัทวปี
เอเชียคือขอ้ใด   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. ขอ้ใดกล่าวถึงช่องแคบเบริงไม่ถูกต้อง  +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. ขนาดของทวปีอเมริกาเหนือสอดคลอ้งกบัขอ้ใด +1 +1 +1 3.00 1.00 

6. พนืทีของทวปีอเมริกาเหนือมีขนาดใกลเ้คียงกบัขอ้
ใดมากทีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ขอ้ใดกล่าวถึงลกัษณะภูมิประเทศของทวปีอเมริกา
เหนือไม่ถูกต้อง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. พนืทีบริเวณใตอ่้าวฮดัสันของทวปีอเมริกาเหนือลง
มาจนจรดทะเลสาบใหญ่ทงั 5 เขต หินเก่ามีอายมุาก
ผา่นการสึกกร่อนมานานเรียกเขตภูมิประเทศนีวา่
อยา่งไร   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9. ลกัษณะภูมิประเทศทีถือวา่เด่นชดัทีสุดของทวปี
อเมริกาเหนือคือขอ้ใด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
     เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที  (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
10. ขอ้ใดสามารถกล่าวถึงลกัษณะโครงสร้างของ         
ภูมิประเทศในทวปีอเมริกาเหนือไดถู้กตอ้งทีสุด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11. เพราะเหตุใดทีราบหินเก่าแคนาดาจึงมีประชากร
อาศยัอยูน่อ้ย   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12. เพราะเหตุใดบริเวณทีราบลุ่มแม่นาํมิสซิสซิปปีจึง
มีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13. บริเวณใดในทวปีอเมริกาเหนือทีมีลกัษณะ
ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. ลมประจาํถินของทวปีอเมริกาเหนือ ไดแ้ก่ลมใน
ขอ้ใด   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15. ปัจจยัใดทีส่งผลใหท้วปีอเมริกาเหนือมีลกัษณะ
ภูมิอากาศทุกประเภท   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16. ปัจจัยข้อใดทาํให้บริเวณชายฝังภาคตะวนัออก
ของสหรัฐอเมริกา (ดา้นมหาสมุทรแอตแลนติก) จึงมี
ฤดูหนาวทีมีอากาศอบอุ่นไม่หนาวเยน็มากนกั  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17. ลักษณะคอคอดและแนว เ ทือก เขา สู ง เ ป็น
แกนกลางทีปรากฏบริเวณอเมริกากลาง ส่งผลกระทบ
ต่อภูมิอากาศในเขตนีอยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18. หากเทือกเขาแอปปาเลเชียนมีความสูงเท่าๆกบั
เทือกเขาร็อกกีและวางตวัในแนวเหนือ-ใต ้จะส่งผล
ต่อภูมิอากาศส่วนใหญ่ของทวปีอเมริกาเหนืออยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
     เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที  (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
19. ภูมิอากาศแบบชืนภาคพืนสมุทรชายฝังตะวนัออก
ของทวปีอเมริกาเหนือบริเวณทีราบภาคกลางจนจรด
ชายฝังภาคตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา มีลกัษณะ
ภูมิอากาศอยา่งไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20. ส้ม มะกอก องุ่น พบมากในบริเวณเขตภูมิอากาศ
ใดของทวปีอเมริกาเหนือ   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21. ขอ้ใดต่อไปนีไม่สัมพนัธ์กนั   +1 0 +1 2.00 0.67 

22. ข้อใดต่อไปนีจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างเขต
ภู มิอากาศและพืชพรรณธรรมชา ติได้ ถูกต้อง
เหมาะสม  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23. เหตุใดบริเวณทีกระแสนาํอุ่นและกระแสนาํเยน็
ไหลมาปะทะกนัจึงมีปลาชุกชม  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24. เพราะเหตุใดบริเวณตอนกลางของเกาะ
กรีนดแ์ลนดจึ์งเป็นบริเวณทีไม่มีพืชพรรณธรรมชาติ   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25. ประเทศเม็กซิโกได้รับความช่วยเหลือด้านการ
พฒันาอุสาหกรรมจากประเทศใดมากทีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26. พืชเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาทีมีปริมาณการ
ผลิตสูงประเทศหนึงของโลกคือขอ้ใด  
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
     เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที  (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
27. หากเปรียบเทียบผลผลิตทางการเกษตรทีออกสู่
ตลาดโลกระหวา่งอเมริกาเหนือกบัทวีปอืนๆ ผลผลิต
ของทวปีอเมริกาเหนือจดัอยูใ่นอนัดบัใดของโลก  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28. ขอ้ใดกล่าวถึงการเพาะปลูกในทวีปอเมริกาเหนือ
ไม่ถูกตอ้ง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29. สาเหตุสําคญัทีทาํให้ทวีปอเมริกาเหนือสามารถ
เป็นผูน้าํสาํคญัในการผลิตทางดา้นเกษตรกรรม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30. เพราะเหตุใดภาคเหนือของทวีปอเมริกาเหนือมี
การเพาะปลูกไดน้อ้ย  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31. บริเวณใดเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมทีใหญ่ทีสุด
ของสหรัฐอเมริกา 

+1 0 +1 2.00 0.67 

32. แม่นาํสายใดในอเมริกาเหนือ ทีมีความสําคญัต่อ
การคมนาคมขนส่งมากทีสุด 

+1 0 +1 2.00 0.67 

33. ถา้นกัเรียนเป็นนกัขดุทองคาํ นกัเรียนควรไป
ประเทศใดต่อไปนี  

0 +1 +1 2.00 0.67 

34. ถา้นกัเรียนเป็นนกัขดุเจาะนาํมนัดิบ นกัเรียนควร
ไปประเทศใดต่อไปนี  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35. ประเทศใดในทวปีอเมริกาเหนือทีมีการใช้
พลงังานนาํตกมากทีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
     เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที  (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
36. เพราะเหตุใดแกรนดแ์บงก ์จึงเป็นแหล่งทาํ 
ประมงทีสาํคญัในทวปีอเมริกาเหนือ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37. ประชากรส่วนใหญ่ของทวปีอเมริกาเหนือใน
ปัจจุบนั เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38. ประเทศใดต่อไปนีมีความหนาแน่นของ
ประชากรมากทีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39. พวกผวินิโกร เขา้ไปตงัถินฐานในทวปีอเมริกา
เหนือไดอ้ยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40. สาเหตุลาํดบัแรกทีชาวแอฟริกนัเขา้มาตงัถินฐาน
ในทวปีอเมริกาเหนือคืออะไร  

+1 0 +1 2.00 0.67 

41. จากลกัษณะภูมิประเทศบริเวณเทือกเขาสูงและ
เขตทะเลทรายทางตะวนัตกเฉียงใตข้องทวีป ส่งผล
ต่อการกระจายตวัและความหนาแน่นของประชากร
อยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42. ขอ้ใดต่อไปนีไม่ใช่ปัจจยัสําคญัทีส่งเสริมให้เขต
ชายฝังด้านตะวนัออกของทวีปมีประชากรอาศยัอยู่
อยา่งหนาแน่น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43. ประชากรกลุ่มใหญ่ทีสุดในทวปีอเมริกาเหนือ  
สืบเชือสายมาจากชนกลุ่มใดมากทีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44. ประเทศใดทีใชท้งัภาษาองักฤษและภาษาฝรังเศส
เป็นภาษาราชการ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
     เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที  (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
45. วฒันธรรมจากแหล่งใดมีอิทธิพลต่อวฒันธรรม
ของทวปีอเมริกานอ้ยทีสุด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46. เขตวฒันธรรมแองโกล-อเมริกาเป็นวฒันธรรมที
มีพืนฐานมาจากทีใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47. ถา้นกัเรียนตอ้งการไปศึกษาร่องรอยอารยธรรม
ดงัเดิมของทวปีอเมริกาเหนือ นกัเรียนควรไปที
ประเทศใด  

+1 0 +1 2.00 0.67 

48. เพราะเหตุใดประชาชนส่วนใหญ่ของรัฐควิเบก
ประเทศแคนาดาจึงใชแ้ละพูดภาษาฝรังเศสเป็นภาษา
ราชการ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

49. หลงัจากเกิดเหตุการณ์ใดต่อไปนีทีจะอาจทาํให้มี 

After shock ตามมา 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

50. ข้อใดต่อไปนีคือสาเหตุทีสําคญัมากทีสุดทีอาจ
ก่อใหเ้กิดไฟไหมป่้ารุนแรง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51. ขอ้ใดต่อไปนีก่อใหเ้กิดปรากฎการณ์เอลนีโญมาก
ทีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52. ขอ้ใดต่อไปนีคือสาเหตุทีสําคญัทีสุดทีก่อให้เกิด
วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมใน
ทวปีอเมริกาเหนือ   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53. ข้อใดต่อไปนีไม่ ใ ช่ผลกระทบจากการ เ กิด  
ภยัธรรมชาติรุนแรงหลายครังของประเทศเฮติ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54. ข้ อ ใ ด ต่ อ ไ ป นี ไ ม่ ใ ช่ ผ ล ก ร ะ ทบ จ า ก ก า ร
เกิดปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อน  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
     เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที  (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
55. “การทาํความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้า
ของสหรัฐอเมริกาจะมีบทเฉพาะว่าด้วยเรืองของ
สิงแวดล้อมอยู่  โดยประเทศทีทาํเขตการค้าเสรีด้วย
นันจะต้องไม่ละเลยทีจะใช้กฎหมายสิงแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ” จากขอ้ความดงักล่าวนกัเรียนเห็น
ดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56. การสร้างจิตสํานึกกับการบังคับใช้กฎหมาย
สิงแวดล้อม ช่วยลดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มไดห้รือไม่อยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57. วธีิการใดต่อไปนีนาํไปสู่การพฒันาทียงัยืนทีสุดที
ทุกประเทศควรใชใ้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58. ขอ้ใดต่อไปนีเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมทีนักเรียนสามารถปฏิบติัได้ดีทีสุด
ในชีวติประจาํวนั  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
     เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที  (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
59.“แท่นขุดเจาะนํามันใต้ทะเลลึก ของบริษัทบีพี 
ผูผ้ลิตนาํมนัรายใหญ่ขององักฤษ เกิดระเบิดเมือปลาย
เดือนทีผ่านมา ในบริเวณอ่าวเม็กซิโก ทาํให้นาํมนั
จาํนวนกว่า 3.5 ลา้นแกลลอนรัวไหลลงในเขตทะเล
อ่าวเม็กซิโก ในรัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
คราบนํามันกระจายออกไปในวงกวา้ง แน่นอนผู้
ไดรั้บผลกระทบอาจปฏิเสธไม่ไดคื้อสิงมีชีวิตทีอาศยั
อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง” 

จากข่าวขา้งตน้นกัเรียนมีวธีิการแกไ้ขทีดีอยา่งไร 

0 +1 +1 2.00 0.67 

60. ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึงทีไม่รับ
พิธีสารเกียวโต จึงถูกกดดนัจากหลายฝ่ายให้สนใจ
การอนุรักษ์โดยเฉพาะเรืองการลดภาวะโลกร้อน ถา้
นักเรียนเป็นพลเมืองอเมริกา  นักเรียนจะมีวิธีการ
แกปั้ญหาภาวะโลกร้อนดว้ยตวัเองอยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทงัฉบับ 0.96 
 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
      เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที 2 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
1. ขอ้ใดกล่าวถึงอาณาเขตติดต่อของทวปีอเมริกา
เหนือไดถู้กตอ้ง    

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกียวกบัอาณาเขตติดต่อของ
ทวปีอเมริกาเหนือ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ทะเลแบริง เป็นน่านนาํสาํคญัทีคนัอยูร่ะหวา่งทวปี
ใดกบัทวปีใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. ขอ้ใดต่อไปนี ไม่ใช่ ลกัษณะของช่องแคบแบริง  +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. ขอ้ใดต่อไปนีกล่าวถึงขนาดของทวปีอเมริกาเหนือ
ไดถู้กตอ้ง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. ขอ้ใดต่อไปนีกล่าวถึงขนาดพืนทีของทวปีอเมริกา
เหนือไดถู้กตอ้ง   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ขอ้ใดกล่าวถึงลกัษณะภูมิประเทศของทวปีอเมริกา
เหนือไดถู้กตอ้ง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. “แคนาเดียนชีลด์” หมายถึงขอ้ใด   +1 +1 +1 3.00 1.00 

9. เพราะเหตุใดประชากรจึงอาศยัอยูเ่บาบางใน
บริเวณรอบๆ อ่าวฮดัสัน  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. ข้อใดสามารถอธิบายบริเวณทีราบลุ่มแม่นํา
มิสซิสซิปปีไดถู้กตอ้งทีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11. เหตุใดภูมิประเทศทางตะวนัตกของทวีปอเมริกา
เหนือจึงมีภูเขาไฟและแผน่ดินไหวเกิดขึนอยูเ่สมอ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
      เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที 2 (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
12. ผลดีของลกัษณะภูมิประเทศบริเวณทีราบชายฝัง
ทางตอนใตบ้ริเวณอ่าวเมก็ซิโกคือขอ้ใด   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13. ลมประจําปีทีพัดจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่
ชายฝังด้านตะวันตกของประเทศแคนาดาและ
สหรัฐอเมริกา แต่เนืองจากเป็นบริเวณทีมีเทือกเขาสูง
บงัทิศทางลมทาํให้บริเวณตอนกลางของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีภูมิอากาศแห้งแล้งและมีทะเลทราย
ไดแ้ก่ลมในขอ้ใด   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. บริเวณใดทีอยูใ่นเขตละติจูดสูง แต่อากาศไม่
หนาวเยน็เพราะมีกระแสนาํอุ่นกลัฟ์สตรีมไหลผา่น  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15. ปัจจยัขอ้ใดทีทาํให้บริเวณตอนกลางของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีภูมิอากาศแหง้แลง้และมีทะเลทราย   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16. ปัจจัยใดต่อไปนีทีทําให้รัฐวอชิงตัน  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  และรัฐบริติชโคลัมเบีย  ประเทศ
แคนาดามีอากาศไม่หนาวจัด ถึงแม้จะอยู่ในเขต
ละติจูดสูง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17. ลักษณะเทือกเขาสูงเป็นแกนกลางทีปรากฏ
บริเวณอเมริกากลาง ส่งผลต่อลักษณะภูมิอากาศ
บริเวณนีอยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
      เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที 2 (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
18. หากเทือกเขาแอปปาเลเชียนวางตวัในแนวเหนือ-
ใต ้และมีความสูงเท่ากบัเทือกเขาทางตะวนัตกของ
ทวปี จะส่งผลต่อภูมิอากาศอยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19. บริเวณชายฝังตะวันออกของสหรัฐอเมริกา  
มีลกัษณะภูมิอากาศอยา่งไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญา้สะวนันาทีปรากฏบริเวณ
ชายฝังตะวนัตกของอเมริกากลางและตอนใตข้องหมู่
เกาะอินดิสตะวนัตกมีลกัษณะอยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21. ขอ้ใดต่อไปนีสัมพนัธ์กนั  +1 0 +1 2.00 0.67 

22. ขอ้ใดต่อไปนีมีลกัษณะภูมิอากาศและพืชพรรณ
ธรรมชาติ ไม่สัมพนัธ์กัน  

+1 0 +1 2.00 0.67 

23. ลกัษณะภูมิอากาศทีหนาวเยน็จดับริเวณ
ตอนกลางของเกาะกรีนด์แลนด ์ส่งผลต่อพืชพรรณ
ธรรมชาติอยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24. เพราะเหตุใดบริเวณทีมีแพลงกต์อนจึงมีปลาชุก
ชุมเป็นจาํนวนมาก  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25. บริเวณเทือกเขาเมซาบี ใกลท้ะเลสาบสุพีเรียทาง
ตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งแร่ธาตุสาํคญั
ชนิดใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26. “ทองคาํเขียว” หมายถึงพืชเศรษฐกิจใดของ
สหรัฐอเมริกา  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

 

 

   ส
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ตารางที 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
      เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที 2 (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
27. ปัจจยัในขอ้ใดทีส่งผลให้บริเวณทะเลสาบทงั 5 

เป็นแหล่งอุตสาหกรรมทีสาํคญัของทวปีอเมริกา
เหนือ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28. ขอ้ใดกล่าวถึงการเพาะปลูกในทวปีอเมริกาเหนือ
ไดถู้กตอ้ง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29. เพราะเหตุใดบริเวณแกรนดแ์บงส์ จึงเป็นแหล่ง
ประมงทีสาํคญัของทวปีอเมริกาเหนือ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30. บริเวณแกรนดแ์บงส์ มีกระแสนาํอุ่นกลัฟ์สตรีม
และกระแสนาํเยน็แลบราดอร์ไหลมาบรรจบกนัทาํ
ใหเ้กิดแพลงกต์อนเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหบ้ริเวณ
ดงักล่าวมีความสาํคญัอยา่งไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31. กาแฟ กลว้ย และโกโก ้ปลูกไดดี้ในบริเวณใดของ
ทวปีอเมริกาเหนือ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32. ประชาชนส่วนใหญ่ในบริเวณเกาะนิวฟันแลนด์
มกัประกอบอาชีพใด   

0 +1 +1 3.00 1.00 

33. ถา้นกัเรียนตอ้งการปลูกพืชบริเวณทีราบลุ่มแม่นาํ
มิสซิสซิปปี ควรปลูกพืชชนิดใดจึงจะไดผ้ลผลิตดี 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
      เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที 2 (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
34. ถา้นกัเรียนมีบา้นอยูที่รัฐเทก็ซสัในสหรัฐอเมริกา
และตอ้งการทาํการเกษตร นกัเรียนควรเลือกปลูกพืช
ชนิดใดจึงจะไดผ้ลผลิตดี  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35. บริเวณทุ่งหญา้แพรรีทีมีอากาศเยน็สบายเหมาะ
แก่การเลียงสัตวเ์ศรษฐกิจขอ้ใด  

+1 0 +1 2.00 0.67 

36. ข้อใดต่อไปนีไม่ใช่สาเหตุสําคัญเหตุทีทําให้
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก จึงเป็นประเทศ
ทีมีความเจริญกา้วหนา้ทางอุตสาหกรรมอยา่งมาก 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37. ประเทศใดในทวปีอเมริกาเหนือทีมีจาํนวน
ประชากรมากทีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38. ขอ้ใดไม่ใช่ชาวตะวนัตกผิวขาวทีไดอ้พยพมาตงั
ถินฐานและครอบครองดินแดนของชาวอินเดียน ใน
ทวปีอเมริกาเหนือ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39. จากลักษณะภูมิประเทศบริเวณ ตอนกลางของ
เกาะกรีนแลนด์ส่งผลต่อการกระจายตวัและความ
หนาแน่นของประชากรอยา่งไร  

+1 0 +1 2.00  0.67 

40. ขอ้ใดเป็นปัจจยัสําคญัทีส่งเสริมใหเ้ขตชายฝังดา้น
ตะวนัออกของทวปีมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่ง 

+1 0 +1 2.00 0.67 
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ตารางที 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
      เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที 2 (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
41. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุทีทําให้มลรัฐอะแลสกามี
ประชากรอาศยัจาํนวนนอ้ย   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42. ขอ้ใดต่อไปนีคือสาเหตุทีสาํคญัทีสุดทีทาํให้
ประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นมากบริเวณชายฝัง
แอตแลนติก  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43. ประชากรส่วนใหญ่ของทวปีอเมริกาเหนือส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาอะไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44. ประชากรเลือดผสมระหวา่งชาวผวิดาํกบัชาวผวิ
ขาวในทวปีอเมริกาเหนือเรียกวา่ชาวอะไร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45. วฒันธรรมทีมีอิทธิพลต่อทวีปอเมริกาเหนือมาก
ทีสุดไดแ้ก่ประเทศในขอ้ใด 

+1 -1 +1 3.00 1.00 

46. เขตวฒันธรรมละตินอเมริกาเป็นวฒันธรรมทีมี
พืนฐานมาจากขอ้ใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47. ถา้นกัเรียนตอ้งการไปศึกษาอารยธรรมของชน
เผา่มายาในทวปีอเมริกาเหนือ นกัเรียนควรไปศึกษาที
ประเทศใด   

+1 0 +1 2.00 0.67 

48. เหตุใดวฒันธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ จึงไดรั้บ 

อิทธิพลจากประเทศองักฤษ  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

49. หลังจากเกิดแผ่นดินไหวมักเกิดเหตุการณ์ใด
ต่อไปนีตามมา  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
      เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที 2 (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
50. สาเหตุทีสําคญัของปัญหาอากาศเย็นรุนแรงใน
ทวปีอเมริกาเหนือคือขอ้ใด   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51. มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ไอเสียรถยนต์ 
ภาวะเรือนกระจก  เป็นสาเหตุสําคัญทีก่อให้เกิด
ปรากฎการณ์ใดต่อไปนี  

0 +1 +1 2.00 0.67 

52. วิกฤตการณ์ใดต่อไปนีทีจํา เ ป็นต้องยกเ ลิก
เทียวบินมากทีสุด   

+1 0 +1 3.00 1.00 

53. เมือเกิดปัญหาภยัแลง้ มกัจะเกิดเหตุการณ์ในขอ้
ใดทีมีความเกียวขอ้งกนั   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54. การละลายของธารนาํแข็งและนาํแข็งขวัโลกอาจ
ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาขอ้ใดต่อไปนี  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

55. “สหรัฐอเมริกาไม่ใช้กฎหมายสิงแวดล้อมตาม
ประเทศสมาชิกของเขตการค้าเสรี” จากข้อความ
ดงักล่าวนกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

56. “รัฐบาลมีนโยบายให้ความรู้ และสนับสนุนให้
ประชาชนเลือกซือผลิตภัณฑ์รวมทังพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่างๆทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม”    
จากขอ้ความดงักล่าวนกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะ
เหตุใด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  
      เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ชุดที 2 (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
57. ข้ อ ใ ด ต่ อ ไ ป นี ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุด   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58. หากนักเรียนเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม   
นักเรียนจะปฏิบัติตามข้อใดต่อไปนีจะทีจะช่วย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มไดอ้ย่าง
ยงัยนืมากทีสุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59. ถา้นกัเรียนเป็นนกัท่องเทียวไปสถานทีสําคญัและ
พบถุงพลาสติกเป็นจํานวนมาก  นักเรียนควรทํา
อยา่งไร  

0 +1 +1 2.00 0.67 

60. ถา้นกัเรียนมีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศและ
ตอ้งการช่วยรักษาสภาพนาํของแหล่งนาํทีสําคญั ให้
สะอาด นกัเรียนมีวธีิการนาํไปใชอ้ยา่งไร 

0 +1 +1 2.00  0.67 

รวมทงัฉบับ 0.95 
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ตารางที 19 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r)ของแบบทดสอบวดัผล 

     สัมฤทธิทางการเรียน ชุดที 1 เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  

     โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 

ข้อท ี ค่าความยาก
ง่าย (p) 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) 

สรุป
ความหมาย 

ข้อท ี ค่าความ 
ยากง่าย (p) 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) 

สรุป
ความหมาย 

1 0.76 0.24 ใชไ้ด ้ 16 0.74 0.29 ใชไ้ด ้

2 0.59 0.59 ใชไ้ด ้ 17 0.76 0.47 ใชไ้ด ้

3 0.76 0.24 ใชไ้ด ้ 18 0.38 0.29 ใชไ้ด ้

4 0.59 0.24 ใชไ้ด ้ 19 0.74 0.24 ใชไ้ด ้

5 0.59 0.24 ใชไ้ด ้ 20 0.65 0.24 ใชไ้ด ้

6 0.41 0.24 ใชไ้ด ้ 21 0.76 0.24 ใชไ้ด ้

7 0.59 0.24 ใชไ้ด ้ 22 0.74 0.29 ใชไ้ด ้

8 0.76 0.47 ใชไ้ด ้ 23 0.38 0.29 ใชไ้ด ้

9 0.76 0.24 ใชไ้ด ้ 24 0.41 0.24 ใชไ้ด ้

10 0.71 0.24 ใชไ้ด ้ 25 0.29 0.35 ใชไ้ด ้

11 0.41 0.24 ใชไ้ด ้ 26 0.50 0.29 ใชไ้ด ้

12 0.26 0.29 ใชไ้ด ้ 27 0.68 0.29 ใชไ้ด ้

13 0.65 0.24 ใชไ้ด ้ 28 0.35 0.24 ใชไ้ด ้

14 0.62 0.53 ใชไ้ด ้ 29 0.71 0.24 ใชไ้ด ้

15 0.71 0.24 ใชไ้ด ้ 30 0.76 0.24 ใชไ้ด ้

 

นอกจากนีผูว้ิจยัไดห้าค่าความเชือมนั (Relibility)ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการ
เรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน 
(Kuder  Richardson) ไดเ้ท่ากบั 0.79  
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ตารางที 20 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 

     สัมฤทธิทางการเรียน ชุดที 2 เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  

     โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 

 

ข้อ
ท ี

ค่าความ 
ยากง่าย (p) 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) 

สรุป
ความหมาย 

ข้อท ี ค่าความ 
ยากง่าย (p) 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) 

สรุป
ความหมาย 

1 0.74 0.29 ใชไ้ด ้ 16 0.71 0.24 ใชไ้ด ้

2 0.62 0.53 ใชไ้ด ้ 17 0.74 0.29 ใชไ้ด ้
3 0.53 0.24 ใชไ้ด ้ 18 0.71 0.24 ใชไ้ด ้

4 0.68 0.29 ใชไ้ด ้ 19 0.56 0.29 ใชไ้ด ้

5 0.53 0.35 ใชไ้ด ้ 20 0.56 0.29 ใชไ้ด ้

6 0.65 0.24 ใชไ้ด ้ 21 0.79 0.29 ใชไ้ด ้

7 0.71 0.24 ใชไ้ด ้ 22 0.53 0.24 ใชไ้ด ้

8 0.50 0.29 ใชไ้ด ้ 23 0.62 0.29 ใชไ้ด ้

9 0.76 0.47 ใชไ้ด ้ 24 0.32 0.41 ใชไ้ด ้

10 0.74 0.29 ใชไ้ด ้ 25 0.65 0.24 ใชไ้ด ้

11 0.71 0.24 ใชไ้ด ้ 26 0.35 0.35 ใชไ้ด ้

12 0.71 0.35 ใชไ้ด ้ 27 0.26 0.41 ใชไ้ด ้

13 0.24 0.24 ใชไ้ด ้ 28 0.71 0.24 ใชไ้ด ้
14 0.76 0.24 ใชไ้ด ้ 29 0.74 0.29 ใชไ้ด ้
15 0.35 0.35 ใชไ้ด ้ 30 0.68 0.29 ใชไ้ด ้

 

นอกจากนีผูว้ิจยัไดห้าค่าความเชือมนั (Relibility)ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการ
เรียน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน 
(Kuder  Richardson) ไดเ้ท่ากบั 0.76 
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ตารางที 21 คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียน 

     ชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
คนที ก่อนเรียน หลงัเรียน คนที ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 10 17 19 10 21 

2 8 16 20 11 22 

3 9 17 21 8 17 

4 11 18 22 9 17 

5 10 19 23 13 27 

6 7 17 24 12 26 

7 7 16 25 9 19 

8 8 19 26 8 18 

9 10 25 27 12 24 

10 8 20 28 9 21 

11 9 21 29 8 18 

12 11 24 30 12 23 

13 10 22 31 9 22 

14 11 23 32 11 23 

15 6 15 33 12 25 

16 8 20 34 6 15 

17 14 26 35 8 18 

18 10 24    

ก่อนเรียน  ( x ) =  9.54 S.D. = 1.93 
หลงัเรียน  ( x ) = 20.43 S.D. = 3.43 
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ตารางที 22 คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ของนกัเรียน 

     ชนัมธัยมศึกษาปีที  หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน และหลงัเรียนผา่น      
     ไปแลว้ 2 สัปดาห์  

คนที หลงัเรียนครังท ี
1 

หลงัเรียนผ่าน
ไปแล้ว 2 
สัปดาห์ 

 คนที หลงัเรียนครัง
ท ี1 

หลงัเรียนผ่าน 
ไปแล้ว 2 
สัปดาห์ 

1 17 18  19 21 20 

2 16 15  20 22 23 

3 17 16  21 17 18 

4 18 17  22 17 19 

5 19 20  23 27 26 

6 17 18  24 26 26 

7 16 17  25 19 20 

8 19 20  26 18 19 

9 25 24  27 24 25 

10 20 20  28 21 20 

11 21 20  29 18 20 

12 24 23  30 23 24 

13 22 21  31 22 23 

14 23 25  32 23 24 

15 15 16  33 25 25 

16 20 20  34 15 15 

17 26 25  35 18 20 

18 24 23     

หลงัเรียนครังท ี1  ( x ) = 20.43 S.D. = 3.43 
หลงัเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์  ( x ) = 20.71 S.D. =3.22 
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ตารางที 23 ผลการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ สาํหรับผูเ้ชียวชาญดา้น 

     คอมพิวเตอร์ 

 

รายการประเมิน จํานวน
คน 

 ( x ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านคุณภาพเสียง 

1. ความตรงตามเนือหาของภาพทีนาํเสนอ 
 

3 

 

 4.33 

 

0.58 

 

เห็นดว้ยมาก 
2. ขนาดของภาพทีใช้ประกอบบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

 

3 

 

4.33 

 

0.58 

เห็นดว้ยมาก 

 
3. การสือความหมายของภาพประกอบมีความ
เหมาะสม 

 

3 

 

4.33 

 

0.58 

 

เห็นดว้ยมาก 

4. การเร้าความสนใจดว้ยเสียงประกอบ 3 3.67 0.58 เห็นดว้ยมาก 

5. ความชดัเจนของเสียงบรรยายประกอบ
บทเรียน 

3 3.67 0.58 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3 4.06 0.58 เห็นด้วยมาก 
ด้านการออกแบบหน้าจอ 

6. แบบอกัษรทีใชน้าํเสนอเนือหาอ่านไดช้ดัเจน 
 

3 

 

4.33 

 

0.58 

 

เห็นดว้ยมาก 

7. ขนาดตวัอกัษรในการนาํเสนอมีความ
เหมาะสม 

3 4.00 0.00 เห็นดว้ยมาก 

8. ความเหมาะสมของการเลือกใชสี้ของ
ตวัอกัษร 

3 3.67 0.58 เห็นดว้ยมาก 

9. ความชดัเจนของสีตวัอกัษรบนพืนสีหลงั 3 4.33 0.58 เห็นดว้ยมาก 

10. จงัหวะการปรากฎของตวัอกัษรเพือ
นาํเสนอ 

3 3.67 0.58 เห็นดว้ยมาก 

11. การเนน้ขอ้ความโดยการใชอ้กัษรและสีได้
อยา่งเหมาะสม 

3 3.67 0.58 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3 3.94 0.48 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที 23 ผลการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ สาํหรับผูเ้ชียวชาญดา้น 

     คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน จํานวน
คน 

 ( x ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านการจัดการในบทเรียน 
12. คาํอธิบายการปฏิบติัในบทเรียน 

 

3 

 

4.33 

 

0.58 

 

เห็นดว้ยมาก 

13. ความต่อเนืองของการนาํเสนอเนือหา 3 4.33 0.58 เห็นดว้ยมาก 

14. ผูเ้รียนสามารถควบคุมและใช้บทเรียนดว้ย
ตนเอง 

3 4.67 0.58 เห็นดว้ยมาก
ทีสุด 

15. ความเหมาะสมของการสรุปเนือหา 3 4.00 0.00 เห็นดว้ยมาก 

รวม 3 4.33 0.43 เห็นด้วยมาก 
รวมทงัหมด  3 4.08 0.50 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที 24 ผลการหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ  ทีทดลองกบั 

     นกัเรียนรายบุคคล จาํนวน 3 คน Individual Tryout  (1:1:1)  
คนที คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 12 12 
2 11 11 
3  9 8 

รวม 32 31 
ค่าเฉลยี ( x )  10.66 10.33 

ประสิทธิภาพ E1/E2 62.74 64.58 
 

ตารางที 25 ผลการหาประสิทธิภาพนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ทีทดลองกบั 

     นกัเรียนกลุ่มเล็ก จาํนวน  คน Small Group Tryout (3:3:3)  
คนที คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 12 12 

2 17 16 
3 16 15 
4 15 14 
5 12 13 
6 13 12 
7 9 9 
8 9 9 
9 10 9 

รวม 113 109 
ค่าเฉลยี ( x )  12.55 12.11 

ประสิทธิภาพ E1/E2 73.85 75.69 
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ตารางที 26 ผลการหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือทีทดลองกบั 

     นกัเรียนภาคสนาม จาํนวน 30 คน Field tryout (10:10:10) 
คนที คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 17 16 
2 16 16 
3 16 16 
4 17 16 
5 17 15 
6 16 16 
7 16 14 
8 15 16 
9 16 15 

10 17 16 
11 15 15 
12 12 14 
13 14 16 
14 15 15 
15 16 16 
16 13 15 
17 14 16 
18 13 14 
19 16 13 
20 11 12 
21 10 13 
22 12 13 
23 13 12 
24 14 12 
25 12 10 
26 10 9 

   ส
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ตารางที 26 ผลการหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง ทวปีอเมริกาเหนือทีทดลองกบั 

     นกัเรียนภาคสนาม จาํนวน 30 คน Field tryout (10:10:10) (ต่อ)  
คนที คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 
27 8 8 

28 10 11 
29 10 15 
30 9 14 
รวม 411 419 

ค่าเฉลยี ( x )  13.70 13.96 
ประสิทธิภาพ E1/E2 80.58 82.15 
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ตารางที 27 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 

     แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน  

รายการ ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญคนท ี 

ΣR IOC 

1 2 3 
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้โดยการศึกษาดว้ย
ตนเอง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

2. นกัเรียนมีจิตใจจดจ่อต่อเรืองทีเรียน ทาํให้เกิดการ
เรียนรู้อยา่งต่อเนือง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. นกัเรียนไดเ้รียนเป็นกลุ่มและช่วยกนัทาํงานกลุ่ม +1 +1 +1 3.00 1.00 

4. ครูสนับสนุนให้นักเรียนฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล 
และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
5. ครูสร้างบรรยากาศทีดีในชนัเรียน ดว้ยการยิมแยม้
แจ่มใส่และใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัเรียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

6. นกัเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างเพือน
ในชนัเรียนและครู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 

7. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรมน่าสนใจ ไม่น่าเบือ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที 27 ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของ 

      แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ต่อ)  
รายการ ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชียวชาญคนท ี 
ΣR IOC 

1 2 3 
ด้านประโยชน์ทไีด้รับ 

9. นกัเรียนรู้จกัไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผลก่อนตดัสินใจ
ตอบคาํถาม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

10. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้และนักเรียน
สามารถนําความ รู้ ที ได้ รับไปประยุ กต์ ใ ช้ ใน
ชีวติประจาํวนัได ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1.00 

รวมทงัฉบับ 1.00 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   โรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา 
รายวชิา  ส 23102 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ชันมัธยมศึกษาปีท ี3 ภาคเรียนที 2 
หน่วยการเรียนรู้ท ี7   ทวปีอเมริกาเหนือ     จํานวน  10  คาบเรียน   
      ผู้สอน     นางสาวทพิวลัย์   แซ่โง้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและตระหนักถึงความสัมพนัธ์ของ
สรรพสิงทีปรากฏในระวางทีตามธรรมชาติ สิงทีมีผลต่อกนัและกนัในแผนทีและเครืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการค้นหาข้อมูลภูมิสารสนเทศ   อันจะนําไปสู่การใช้และการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส .  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิด 
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร  และสิงแวดลอ้ม เพือ
การพฒันาทียงัยนื  
 
ตัวชีวดั 
 1. ใชเ้ครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะ
ทางกายภาพ และสังคมของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้(ส 5.1 ม.3/1) 
 2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต ้(ส 5.1 ม.3/2) 

3. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส .  ม. / )  

4. สํารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกียวกบัสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต ้(ส .  ม. /  
 
สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ (Knowledge) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท ี7 
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ความรู้ 
1. ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ  
2. ลกัษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวปีอเมริกาเหนือ  
3. ลกัษณะทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติของทวปีอเมริกาเหนือ    
4. ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมของทวปีอเมริกาเหนือ  
5. วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ  

   
ทกัษะ/กระบวนการ (Process) 

1. การบอกทีตงั ขนาดและอาณาเขตติดต่อ บริเวณทีมีการประกอบอาชีพทีสอดคลอ้งกนัใน
แต่ละพืนทีของทวปีอเมริกาเหนือ 

2. การอธิบายลกัษณะของภูมิประเทศ เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ปัจจยัทีทาํให้
ภูมิอากาศแตกต่างกนั ลกัษณะทางเศรษฐกิจ ลกัษณะการคมนาคม ปัจจยัทีส่งเสริมให้ประชากร
อเมริกาเหนือตงัถินฐานในแต่ละพืนที ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม สาเหตุและผลกระทบของ
วกิฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของทวปีอเมริกาเหนือ 

3. การเสนอแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือ
ได ้

4. กระบวนการกลุ่มดาํเนินการโดยใชก้ารอภิปราย 
5. การใชเ้ทคโนโลยจีากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. มีวนิยั 

2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. ซือสัตยสุ์จริต  
4. มุ่งมนัในการทาํงาน 
 

ชินงาน/ภาระงาน 
 1. การอภิปรายตามประเด็นทีกาํหนด 

2. แผนผงัความคิด 
3. แบบฝึกหดัทา้ยเรือง  
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การประเมินผล 
ขอบเขตการวดั วธีิการ เครืองมือ ผู้ประเมิน 

. ความรู้ 
1. ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ  
2.  ลักษณะภู มิอากาศและพืชพรรณ
ธรรมชาติของทวปีอเมริกาเหนือ  
3.  ลั ก ษ ณ ะ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกา
เหนือ   
4. ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมของ
ทวปีอเมริกาเหนือ  
5. วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือ  
 
 

ก า ร ต อ บ ป า ก
เปล่า/ดาํเนินการ
อภิปรายโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

 

คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
- ประเด็นการ
อภิปราย/คาํถาม 
- แผนผงัความคิด 
- แบบฝึกหดั 
 
 

ครู 

. ทกัษะกระบวนการ 
- ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
- ทกัษะการมีส่วนร่วมในชนัเรียน 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ครู 

. คุณธรรมจริยธรรม/คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
- มีวนิยั 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- ซือสัตยสุ์จริต  
- มุ่งมนัในการทาํงาน 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ครู 
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การประเมินแผนผงัความคิด  
รายการทปีระเมิน ระดับคุณภาพ / คะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
ประเด็นหลกัของเรือง เขียนประเด็นต่างๆ 

ไดค้รบถว้น  และ
อธิบายไดช้ดัเจน 

เขียนประเด็นต่างๆ 
ไดค้รบถว้น  และ
อธิบายไดแ้ต่ไม่
ชดัเจน 

เขียนประเด็นต่างๆ 
ไม่ครบถว้น  และ
อธิบายไม่ชดัเจน 

ความคิดริเริม
สร้างสรรค ์

เนือหาถูกหลกั
วชิาการ  มีแนวคิด
แปลกใหม่และเป็น
ระบบ 

เนือหาถูกหลกั
วชิาการ  มีแนวคิด
แปลกใหม่  แต่ยงัไม่
เป็นระบบ 

เนือหาไม่ชดัเจน ไม่
มีแนวคิดแปลกใหม่ 
และไม่เป็นระบบ 

ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของงาน 

มีความสะอาด  
ตกแต่งสวยงาม
เรียบร้อย  ง่ายต่อ
การอ่าน 

มีความสะอาด  
ตกแต่งบางส่วน  
ง่ายต่อการอ่าน 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  อ่านยาก 

ส่งงานตามกาํหนดเวลา ส่งทนัตามเวลาที
กาํหนด 

ส่งงานชา้กวา่ 1-2 วนั
ตามทีกาํหนด 

ส่งงานชา้เกิน 3 วนั
ขึนไป 
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แบบประเมินแผนผงัความคิด 
 

ลาํดับท ี รายการ 
คุณภาพของงาน 

3 2 1 
1 ประเด็นหลกัของเรือง    
2 ความคิดริเริมสร้างสรรค ์    
3 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน    
4 การส่งผลงาน    

รวม  
 
เกณฑ์การให้คะแนน    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ดี = 3  คะแนน   ช่วงคะแนน  ระดบัคุณภาพ 
พอใช ้ =  2  คะแนน      10 – 12            ดี 
ปรับปรุง  = 1  คะแนน      7 – 9        พอใช ้
         4 – 6         ปรับปรุง 
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เรือง ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ   จาํนวน 2 คาบเรียน 
 
ข้อสรุปทวัไป 
 ลกัษณะภูมิประเทศในแต่ละพืนทียอ่มมีความแตกต่างกนัออกไปทงันีขึนอยูก่บัทีตงั ขนาด 
และอาณาเขตของพืนทีนนัๆ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 . นกัเรียนบอกทีตงั ขนาดและอาณาเขตติดต่อของทวปีอเมริกาเหนือไดถู้กตอ้ง 
 2. นกัเรียนอธิบายลกัษณะของภูมิประเทศของทวปีอเมริกาเหนือไดถู้กตอ้ง 
 
กจิกรรมการเรียนรู้  
(คาบเรียนที 1)  

1. ขนัเร้าความสนใจ  
1)  ครูนาํรูปภาพแกรนด์แคนยอน, ปิรามิดชิคเชน อิทช่า, ตึกรัฐสภาทีเมืองออนแทริโอ มา

ใหน้กัเรียนดูจากนนัครูซกัถามนกัเรียนดงันี 
   (1)  สถานทีเหล่านีอยูใ่นประเทศใดบา้ง  (สหรัฐอเมริกา,  เม็กซิโก,  แคนาดา) และ
มีความสาํคญัอยา่งไร 
   (2)  ประเทศเหล่านีอยูใ่นทวปีใด   (ทวปีอเมริกาเหนือ) 
   (3)  นกัเรียนรู้จกัสถานทีสําคญัหรือสถานทีท่องเทียวในทวปีอเมริกาเหนือทีใดอีก
บา้ง 

2) ครูบอกให้นักเรียนทราบว่าวนันีจะเรียนเรือง “ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ” และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แนวการจดัการเรียนรู้  

2. ขันให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  
- นกัเรียนศึกษาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและทาํแบบฝึกหดัเรืองที 1 เรือง ลกัษณะทางกายภาพ

ของทวปีอเมริกาเหนือทีครูกาํหนดดว้ยตนเอง (ทกัษะการอ่าน, ทกัษะการจํา,ทกัษะการสังเกต) 
 
 

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ท ี1 
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3. ขนัเตรียมการอภิปราย 
1) ครูอธิบายชีแจงรูปแบบ/เงือนไข/หลกัเกณฑใ์นการอภิปราย  
2) ครูแจง้ประเด็นการอภิปราย เรือง ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือทีสาํคญั ใน

ประเด็นดังนี 1) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใดบ้างทีก่อให้เกิดความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ สังคม                     
การดาํเนินชีวิตของคนในทวีปอเมริกาเหนือ 2) ลกัษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือในแต่ละ
พืนทีเหมือนกนัหรือต่างกนัอยา่งไร 3) ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือใดทีเหมาะสมต่อ
การตงัถินฐานของประชากร  
 3) แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย 7 คนต่อกลุ่ม เพืออภิปรายร่วมกนั 
(คาบเรียนท ี2) 

4. ขันดําเนินการอภิปรายโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
1) นกัเรียนดาํเนินการอภิปรายกลุ่มและแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนัในประเด็นเรือง                     

ลกัษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือทีสําคญั เป็นเวลา 15 นาที โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนั
อภิปรายในประเด็นดงักล่าว 

2) ครูให้แต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการอภิปรายร่วมกนั จากนนัครูใหแ้ต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการ
อภิปรายแลกเปลียนกนั (Obj.1,2 ทกัษะการพูด, ทกัษะการแสดงออก, ทกัษะการสรุปความ) 

5. ขันสรุป 
1) ครูซักถามนักเรียนว่าในแต่ละประเทศของทวีปอเมริกาเหนือนันมีสภาพภูมิศาสตร์ที

แตกต่างกนัหรือไม่/มีอะไรทีแตกต่างบา้ง (Gen, แตกต่างกัน/ทีตัง อาณาเขต ขนาด โครงสร้าง ทาง
ธรณีวิทยาและลักษณะภูมิประเทศ) และลกัษณะภูมิประเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่ออะไรบา้ง (Gen, 
ลกัษณะภูมิอากาศ ,ลกัษณะการประกอบอาชีพ) 

2) นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการอภิปราย พร้อมทงัทาํแผนผงัความคิดและแบบฝึกหัด เรือง 
ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ (ทกัษะการสรุปความ) 
 
สือและแหล่งการเรียนรู้ 
สือการเรียนรู้ 

1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืองที 1 ลกัษณะทางกายภาพของทวปีอเมริกาเหนือ 
2. รูปภาพแกรนดแ์คนยอน 
3. รูปภาพปิรามิดชิคเชน อิทช่า 
4. รูปภาพตึกรัฐสภาทีเมืองออนแทริโอ 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 1. www.wikipedia.org.wiki 
 2. www.thaigoodview.com 
 
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 
กว ีวรกวนิ และคณะ.( ).หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน 
 มัธยมศึกษาปีท ี . สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.). กรุงเทพมหานคร. 

เชียวชาญ คลา้ยหนู.(2548).โลกน่ารู้จากแผนที : อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้.กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช.  
นิคม  สุมงคล.(มปป).คู่มือเตรียมสอบสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ม.3. ไฮเอด็พบัลิชชิงจาํกดั. 
 กรุงเทพมหานคร.  
พชัรี เมฆารสธรรมกุล.( ).ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ.นครปฐม : ภาควชิาภูมิศาสตร์  
 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร.  
ไพบูลย ์บุญไชย.( ).ภูมิศาสตร์ภูมิภาค.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
รัชนีวรรณ เวชพฤติ.( ).ภูมิศาสตร์ทวปีอเมริกาเหนือและอารยธรรม.กรุงเทพฯ : ภาควชิา 
 ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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บันทกึหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

โดยภาพรวมนกัเรียนมีความตืนเตน้ สนใจทีศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วย
สอน นกัเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นสิงทีแสดงอยูใ่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นกัเรียนส่วนใหญ่ชอบ
การทาํแผนผงัความคิด 
ปัญหาหรืออุปสรรค 
 1. เนืองจากการสอนครังนีเป็นการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานครังแรก ทงัทีครูเตรียม
ความพร้อม ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีจะให้นกัเรียนใชใ้นการจดักิจกรรม แต่ก็ยงัมีปัญหาที
คอมพิวเตอร์บางเครืองไม่มีเสียง บางเครืองหูฟังมีปัญหา ทาํให้เสียงรบกวนนกัเรียนทีใช้บทเรียน
กนัเอง นกัเรียนบางส่วนคุยและเล่นกนัในระหวา่งศึกษาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2. ขนัดาํเนินการอภิปรายโดยใชก้ระบวนการกลุ่มแสดงความคิดเห็น นกัเรียนไม่ค่อยกลา้
แสดงความคิดเห็น กลวัผดิกลวัถูก นกัเรียนบางคนในกลุ่มยงัไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม  
ข้อเสนอแนะ 

1. ขนัให้ความรู้และฝึกปฏิบติั โดยการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนครูตอ้งคอยเดินดูนกัเรียน
ใหค้าํแนะนาํในการใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีวนิยัในหอ้งเรียนตลอดเวลา  

2. ขนัการขนัดาํเนินการอภิปรายครูตอ้งเสริมแรง กระตุน้ใหน้กัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น 
และพยายามใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

 
      ลงชือ.................................................... 
 
       (นางสาวทิพวลัย ์  แซ่โงย้)  

          ผูส้อน 
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คําชีแจง  

. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน ครังที 1  เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ ฉบบั
นีเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ  ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 30 คะแนน  
  . ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียวแลว้ทาํเครืองหมาย X ลงในกระดาษ
ตอบ  
  . เวลาทีใชใ้นการทาํแบบทดสอบ 30 นาที 
 

1. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบัอาณาเขตติดต่อ
ของทวปีอเมริกาเหนือ  
     ก. ทวีปอเมริกาเหนือตังอยู่ระหว่างทวีป
เอเชียกบัทวปียโุรป 
     ข. ตอนใตสุ้ดของทวีปติดต่อกบัอเมริกาใต ้
โดยมีคอคอดคอสตาริกาคนัอยู ่
     ค. ดินแดนทังหมดของทวีปอยู่เหนือเส้น
ศูนยสู์ตรยกเวน้ตอนใตข้องประเทศปานามา 
     ง. มีมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ด้านตะวนัออก
และมหาสมุทรแอตแลนติกกันทวีปเอเชียอยู่
ดา้นตะวนัตก 
2. ทะเลซึงคนัอยูร่ะหวา่งทวีปอเมริกาเหนือกบั
ทวปีเอเชียคือขอ้ใด  
     ก. ทะเลเบริง   
     ข. ทะเลโบฟอร์ต 
     ค. ทะเลแลบราดอร์       
     ง. ทะเลแคริบเบียน 
 

3. ขนาดของทวปีอเมริกาเหนือสอดคลอ้งกบั
ขอ้ใด  
     ก. ใหญ่เท่ายโุรปและเอเชีย        
     ข. เล็กกวา่ยโุรปและแอฟริกา      
     ค. เล็กกวา่เอเชียใหญ่กวา่ยโุรป                
     ง. ใหญ่กวา่ออสเตรเลียและเอเชีย 
4. ขอ้ใดกล่าวถึงลกัษณะภูมิประเทศของทวีป
อเมริกาเหนือไม่ถูกตอ้ง  
     ก .  พืนทีบ ริ เวณภายในทวีปมีลักษณะ
ราบเรียบ 
     ข. พืนทีชายฝังมหาสมุทรอาร์กติกมีลกัษณะ
เวา้แหวง่ 
     ค. พืนทีชายฝังมหาสมุทรแปซิฟิกมีลกัษณะ
ราบเรียบ 
     ง.  พืนทีชายฝังมหาสมุทรแอตแลนติกมี
ลกัษณะเป็นเทือกเขาสูงสลบัซบัซอ้น 
 
 

 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน
ครังท ี1  
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5. ลกัษณะภูมิประเทศทีถือว่าเด่นชดัทีสุดของ
ทวปีอเมริกาเหนือคือขอ้ใด 
     ก. อ่าวฮดัสัน   
     ข. เทือกเขาร็อกกี 
     ค. แม่นาํมิสซิสซิปปี         
     ง. เทือกเขาแอปปาเลเชียน 
6. เ พ ร า ะ เห ตุ ใดบ ริ เ วณ ที ร าบ ลุ่ มแม่ นํ า
มิส ซิสซิปปี จึง มีประชากรอาศัยอยู่อย่ า ง
หนาแน่น   
     ก. เป็นบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ 
     ข. เป็นแหล่งท่องเทียวทีสาํคญัของทวปี 
     ค. เป็นท่าเรือสําคัญในการส่งออกสินค้า
และบริการ 
     ง. เป็นทีราบลุ่มแม่นาํขนาดใหญ่ ทรัพยากร
อุดมสมบูรณ์ 
7. บริเวณใดในทวีปอเมริกาเหนือทีมีลกัษณะ
ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  
     ก. อ่าวเมก็ซิโก         
     ข. รัฐแคลิฟอร์เนีย 
     ค. ทะเลสาบเกรตเลกส์           
     ง. บริเวณชายฝังมหาสมุทรแปซิฟิก 
8. ขอ้ใดเป็นปัจจยัทีส่งผลใหท้วีปอเมริกาเหนือ
มีลกัษณะภูมิอากาศทุกประเภท  
     ก ลกัษณะภูมิประเทศ         
     ข. ความใกลไ้กลจากทะเล 
     ค. ตาํแหน่งทีตงัและขนาด        
     ง. ทิศทางลมประจาํทีพดัผา่น 

9. หากเทือกเขาแอปปาเลเชียนมีความสูง
เท่าๆกับเทือกเขาร็อกกีและวางตัวในแนว
เหนือ-ใต ้จะส่งผลต่อภูมิอากาศส่วนใหญ่ของ
ทวปีอเมริกาเหนืออยา่งไร   
     ก. เกิดฝนตกในฤดูหนาว   
     ข. เกิดความชุ่มชืนกวา้งขวาง 
     ค. เกิดความแหง้แลง้กวา้งขวาง        
     ง. เกิดความหนาวเยน็กวา้งขวาง 
10. ส้ม มะกอก องุ่น พบมากในบริเวณเขต
ภูมิอากาศใดของทวปีอเมริกาเหนือ  
     ก. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชืน        
     ข. ภูมิอากาศแบบป่ามรสุม 
     ค. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  
     ง. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญา้สะวนันา 
11. ข้อใดต่อไปนีจบัคู่ความสัมพนัธ์ระหว่าง
เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติได้
ถูกตอ้งเหมาะสม  
     ก. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย-ป่าสน 
     ข. ภูมิอากาศแบบไทกา-ทุ่งหญา้สเตปป์ 
     ค. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน-ผลไม้
ตระกลูส้ม        
     ง. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญา้กึงทะเลทราย-
มอส ตะไคร่นาํ 
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12. เพราะเหตุใดบริเวณทีกระแสนาํอุ่นและ
กระแสนาํเยน็ไหลมาปะทะกนัจึงมีปลาชุกชุม
มากทีสุด  
     ก. มีแพลงกต์อนมากซึงเป็นอาหารของปลา 
     ข. มีอุณหภูมิเหมาะสมกบัการดาํรงชีวิตของ
ปลา    
     ค. เป็นบริเวณนาํลึกทีไม่มีสัตวน์กัล่ามาหา
อาหาร 
     ง .  เ ป็นบริเวณทีมีนําสะอาดทําให้ปลา
รวมกนัมาก      
13. ประเทศเม็กซิโกไดรั้บความช่วยเหลือดา้น
การพฒันาอุตสาหกรรมจากประเทศใดมาก
ทีสุด  
     ก. ญีปุ่น     
     ข. องักฤษ 
     ค. แคนาดา     
     ง. สหรัฐอเมริกา 

14. หากเปรียบเทียบผลผลิตทางการเกษตรที
ออกสู่ตลาดโลกระหวา่งอเมริกาเหนือกบัทวีป
อืนๆ ผลผลิตของทวีปอเมริกาเหนือจดัอยู่ใน
อนัดบัใดของโลก  
     ก. อนัดบั 1     
     ข. อนัดบั 2 
     ค. อนัดบั 3     
     ง. อนัดบั 4 
 

15. สาเหตุสําคัญทีทําให้ทวีปอเมริกาเหนือ
สามารถเป็นผู ้นําสําคัญในการผลิตทางด้าน
เกษตรกรรม  
     ก. มีดินอุดมสมบูรณ์    
     ข. มีภูมิอากาศเหมาะสม 
     ค. มีปริมาณฝนทีเหมาะสม   
     ง. มีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

6. บริเวณใดเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที
ใหญ่ทีสุดของสหรัฐอเมริกา 
     ก. ทีราบภาคกลาง         
     ข. ชายฝังทะเลาสาบทงั   
     ค. ทีราบรอบอ่าวเมก็ซิโก        
     ง. ทีราบรอบชายฝังดา้นตะวนัตก 
17. ถา้นกัเรียนเป็นนกัขดุเจาะนาํมนัดิบ 
นกัเรียนควรไปประเทศใดต่อไปนี  
     ก. คิวบา     
     ข. เมก็ซิโก            
     ค. แคนาดา                              
     ง. ปานามา  
18. ประเทศใดในทวปีอเมริกาเหนือทีมีการใช้
พลงังานนาํตกมากทีสุด  
     ก. คิวบา     
     ข. เมก็ซิโก 
     ค. แคนาดา     
     ง. สหรัฐอเมริกา 
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19. ประเทศใดต่อไปนีมีความหนาแน่นของ
ประชากรมากทีสุด  
     ก. แคนาดา                                          
     ข. เมก็ซิโก                                          
     ค. คอสตาริกา   
     ง. สหรัฐอเมริกา 
20. ขอ้ใดคือสาเหตุสําคญัทีพวกผวินิโกรเขา้ไป
ตงัถินฐานในทวปีอเมริกาเหนือ  
     ก. เป็นกลุ่มทีเขา้ไปเสียงโชค       
     ข. เป็นกลุ่มทีลีภยัทางการเมือง 
     ค. ชาวยโุรปนาํเขา้ไปเพือใชแ้รงงาน       
     ง. เป็นกลุ่มทีเขา้ไปเพือเผยแผศ่าสนา 
2 . จากลกัษณะภูมิประเทศบริเวณเทือกเขาสูง
และเขตทะเลทรายทางตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ทวีป  มีความสัมพัน ธ์ทําให้ ส่ งผลต่อการ
กระจายตวัและความหนาแน่นของประชากร
เป็นอยา่งไร  
     ก. ไม่มีประชากรอาศยัอยูเ่ลย      
     ข. ประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งสมดุล 
     ค. ประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งเบาบาง  
     ง. ประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น 
22. ประชากรกลุ่มใหญ่ทีสุดในทวีปอเมริกา
เหนือ สืบเชือสายมาจากชนกลุ่มใดมากทีสุด    
     ก. ชาวเอเชีย          
     ข. ชาวยโุรป 
     ค. ชาวเอสกิโม    
     ง. ชาวอินเดียนแดง 

  23.  เขตวัฒนธรรมแองโกล -อเมริกาเป็น
วฒันธรรมทีมีพืนฐานมาจากทีใด  
     ก. วฒันธรรมดงัเดิม        
     ข. เป็นวฒันธรรมผสม 
     ค. มีพืนฐานจากผวิดาํนิโกร        
     ง. มีพืนฐานจากองักฤษฝรังเศส 
24. เพราะเหตุใดประชาชนส่วนใหญ่ของรัฐ
ควิเบกประเทศแคนาดาจึงใช้และพูดภาษา
ฝรังเศสเป็นภาษาราชการ  
     ก. เพราะรัฐนีมีผูน้าํเป็นชาวฝรังเศส            
     ข.  เพราะรัฐนีตงัอยูใ่กลป้ระเทศฝรังเศส    
     ค. เพราะรัฐนีมีประชากรฝรังเศสอาศยัอยู่
มาก 
     ง. เพราะรัฐนีเคยเป็นอาณานิคมของฝรังเศส
มาก่อน  
25. ขอ้ใดต่อไปนีคือสาเหตุทีสําคญัมากทีสุดที
อาจก่อใหเ้กิดไฟไหมป่้ารุนแรง  
     ก. ปัญหาภยัแลง้       
     ข. ปัญหานาํท่วม 
     ค. ปัญหาฝนกรด        
     ง. ปัญหาแผน่ดินไหว 
26. ข้อใดต่อไปนีคือสาเหตุทีสําคัญทีสุดที
ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือ  
     ก. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ            
     ข. ประชากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ 
     ค. ประชากรมีจาํนวนเพิมมากขึน  
     ง. จาํนวนประชากรทีมีคุณภาพลดลง 
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27. ขอ้ใดต่อไปนีไม่ใช่ผลกระทบจากการเกิด
ภยัธรรมชาติรุนแรงหลายครังของประเทศเฮติ
คือขอ้ใด  
     ก. สูญเสียทรัพยสิ์นและประชากร  
     ข. จาํนวนประชากรลดนอ้ยลง 
     ค .  ทําให้เ ป็นประเทศทียากจนเกิดการ
พฒันาอยา่งล่าชา้ 
     ง. เกิดเทคโนโลยีป้องกนัภยัพิบติัทีทนัสมยั
ทีสุดของโลก     
28. การสร้างจิตสาํนึกกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย
สิงแวดลอ้ม ช่วยลดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้มไดห้รือไม่อยา่งไร  
     ก. ได ้เพราะกฎหมายไดก้าํหนดบทลงโทษ
ผูก้ระทาํผดิไว ้
     ข .  ไ ด้  เ พ ร า ะ ทํ า ใ ห้ ป ร ะ ช า ชน เ ห็ น
ความสาํคญัของสิงแวดลอ้มมากยงิขึน 
     ค. ไม่ได้ เพราะไม่มีการลงโทษทีเด็ดขาด
และรุนแรง 
     ง .  ไ ม่ ไ ด้  เ พ ร า ะ ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ เ ห็ น
ความสาํคญัของกฎหมายสิงแวดลอ้ม 
 

29. วธีิการใดต่อไปนีนาํไปสู่การพฒันาทียงัยืน
ทีสุดที ทุกประเทศควรใช้ในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  
     ก. โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทตอ้งทาํ
บ่อบาํบดันาํเสีย 
     ข.  ออกกฎหมายห้ามใช้เครืองยนต์และ
เทคโนโลยใีนพืนทีชนบท 
     ค .  ออกกฎหมายหรือนโยบายห้ ามใช้
รถยนต์ส่วนตัวในเขตเมืองหลวงของทุก
ประเทศ 
     ง. ปลูกจิตสํานึกกบัประชาชนให้ตระหนัก
ถึ ง ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
30. ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึงที
ไม่รับพิธีสารเกียวโต จึงถูกกดดันจากหลาย
ฝ่ายใหส้นใจการอนุรักษโ์ดยเฉพาะเรืองการลด
ภาวะโลกร้อน ถา้นกัเรียนเป็นพลเมืองอเมริกา
นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
ดว้ยตวัเองอยา่งไร  
     ก. วางแผนการจดัการพลงังานในอนาคต 
     ข .  สนับส นุนนัก วิ จัย ในก า รค้นคว้า
ผลิตภณัฑสิ์งแวดลอ้ม 
     ค. สร้างองค์กรหรือหน่วยงานทีเน้นการ
ดูแลและใส่ใจภาวะโลกร้อน 
     ง .  รับประทานผักให้มาก ขึน  ลดการ
รับประทานเนือววัและอาหารแช่แขง็ 
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ข้อที คําตอบ ข้อที คําตอบ 
1 ก 16 ข 
2 ก 17 ข 
3 ค 18 ค 
4 ก 19 ง 
5 ข 20 ค 
6 ง 21 ข 
7 ง 22 ก 
8 ก 23 ง 
9 ข 24 ง 

10 ค 25 ก 
11 ค 26 ค 
12 ก 27 ง 
13 ง 28 ข 
14 ก 29 ง 
15 ง 30 ค 

    

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
ครังท ี1  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   207 
 
 

 

  
 
 
คําชีแจง  

. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน ครังที 2  เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ  
ฉบบันีเป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ  ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 30 คะแนน  
  . ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียวแลว้ทาํเครืองหมาย X ลงในกระดาษ
ตอบ  
  . เวลาทีใชใ้นการทาํแบบทดสอบ 30 นาที 
 

 

1. ข้อใดกล่าวถึงอาณาเขตติดต่อของทวีป
อเมริกาเหนือไดถู้กตอ้ง 
     ก. ทิศใต ้– ทะเลโบฟอร์ด 
     ข. ทิศเหนือ – มหาสมุทรอาร์กติก 
     ค. ทิศตะวนัตก – ทะเลแคริบเบียน 
     ง. ทิศตะวนัออก – มหาสมุทรแปซิฟิก  
2. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง เกียวกบัอาณาเขต
ติดต่อของทวปีอเมริกาเหนือ  
     ก. ทะเลแคริบเบียนตงัอยูท่างทิศตะวนัออก
ของทวปี 
     ข. ทวปีอเมริกาเหนือตงัอยูร่ะหวา่งทวปี
ยโุรปกบัเอเชีย 
     ค. ตอนใตข้องทวปีอเมริกาเหนือติดต่อกบั
ทวปีแอฟริกา 
     ง. มหาสมุทรแอตแลนติกอยูด่า้นตะวนัออก
และมหาสมุทรแปซิฟิกอยูด่า้นตะวนัตก 
 

3. ทะเลแบริง เป็นน่านนาํสาํคญัทีคนัอยู่
ระหวา่งทวปีใดกบัทวปีใด  
     ก. ทวปีอเมริกาเหนือ กบั ทวปีเอเชีย      
     ข. ทวปีอเมริกาเหนือ กบั ทวปียโุรป 
     ค. ทวปีอเมริกาเหนือ กบั ทวปีแอฟริกา 
     ง. ทวปีอเมริกาเหนือ กบั ทวปีอเมริกาใต ้

4. “แคนาเดียนชีลด์” หมายถึงขอ้ใด   
     ก. เขตทีราบหินเก่ารอบๆ อ่าวฮดัสัน 
     ข. เขตทีราบลุ่มแม่นาํบริเวณแม่นาํ
มิสซิสซิปปี 
     ค. เขตเทือกเขาสูงทางตะวนัตกของ
เทือกเขาร็อกกี 
     ง. เขตทีราบสูงภาคตะวนัออกของเทือกเขา
แอปปาเลเชียน 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียนครังท ี2  
เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ 
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5. เพราะเหตุใดประชากรจึงอาศยัอยูเ่บาบางใน
บริเวณรอบๆ อ่าวฮดัสัน  
     ก. เป็นเขตทะเลทราย 
     ข. เป็นเขตอากาศอบอุ่น 
     ค. เป็นเขตอากาศร้อนตลอดปีและฝนตกชุก 
     ง. เป็นเขตอากาศหนาวเยน็และมีนาํแขง็ปก
คลุมพืนทีส่วนใหญ่ 

6. ขอ้ใดคือผลดีของลกัษณะภูมิประเทศบริเวณ
ทีราบชายฝังทางตอนใตบ้ริเวณอ่าวเมก็ซิโก  
     ก. เป็นบริเวณเพาะปลูกทีสาํคญั 
     ข. เป็นบริเวณทีมีทิวทศัน์สวยงาม 
     ค. ภูเขาไฟและแผน่ดินไหวเกิดขึนอยูเ่สมอ  
     ง. เป็นทีตงัของเมืองท่าและเมือง
อุตสาหกรรมทีสาํคญั 
7. บริเวณใดทีอยูใ่นเขตละติจูดสูง แต่อากาศไม่
หนาวเยน็เพราะมีกระแสนาํอุ่นกลัฟ์สตรีมไหล
ผา่น   
     ก. บริเวณอ่าวแมกเคนซี        
     ข. ชายฝังดา้นมหาสมุทรอาร์กติก 
     ค. ชายฝังดา้นมหาสมุทรแปซิฟิก     
     ง. ชายฝังดา้นมหาสมุทรแอตแลนติก     
 

8. ปัจจยัขอ้ใดส่งผลให้บริเวณตอนกลางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีภูมิอากาศแห้งแลง้และ
มีทะเลทราย  
     ก. ไดรั้บอิทธิพลจากลมฝ่ายขวัโลก 
     ข. มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นทีราบลูกคลืน 
     ค .  มีลักษณะภู มิประเทศเป็นคอคอดมี
เทือกเขาสูงเป็นแกนกลาง 
     ง. เป็นบริเวณทีมีเทือกเขาสูงบงัทิศทางลมที
พดัความชืนมาจากมหาสมุทรแปซิฟิก 
9. ลกัษณะเทือกเขาสูงเป็นแกนกลางทีปรากฏ
บ ริ เ วณอ เม ริก ากล าง  ส่ ง ผล ต่อลักษณะ
ภูมิอากาศบริเวณนีอยา่งไร 
     ก .  ด้ า น ตะ วัน ต ก ฝนตก ชุ ก  แ ต่ ด้ า น
ตะวนัออกแหง้แลง้ 
     ข. ดา้นตะวนัตกแห้งแลง้ แต่ดา้นตะวนัออก
ฝนตกชุก 
     ค. เกิดความแห้งแล้งทงัด้านตะวนัตกและ
ดา้นตะวนัออก 
     ง. ได้รับอิทธิพลความชืนจากทะเลทงัด้าน
ตะวนัตกและดา้นตะวนัออก 
10. บริเวณชายฝังตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา   
มีลกัษณะภูมิอากาศอยา่งไร 
     ก. อากาศแบบร้อนชืน   
     ข. อากาศแบบหนาวเยน็ 
     ค. อากาศแบบอบอุ่นชืน   
     ง . อากาศแบบร้อนแหง้แลง้ 
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11. ขอ้ใดต่อไปนีมีลกัษณะภูมิอากาศและพืช
พรรณธรรมชาติ ไม่ สัมพนัธ์กนั  
      ก. ภูมิอากาศแบบทุนดรา – มอส ตะไคร่นาํ 
      ข. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย – ตะบองเพชร 
      ค. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชืน – ทุ่งหญา้แพร
รี 
      ง. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน – ทุ่ง
หญา้สะวนันา 
12. ลักษณะภูมิอากาศทีหนาวเย็นจัดบริเวณ
ตอนกลางของเกาะกรีนด์แลนด์ ส่งผลต่อพืช
พรรณธรรมชาติอยา่งไร  
     ก. พืชพรรณธรรมชาติมีใบสีเขียวอ่อน 
     ข .พื ช พ ร รณ ธ ร ร ม ช า ติ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
เจริญเติบโตได ้
     ค. พืชพรรณธรรมชาติเจริญเติบโตไดอ้ย่าง
รวดเร็ว 
     ง. พืชพรรณธรรมชาติส่วนมากเป็นพวกป่า
สน  ซึงเป็นแหล่งป่าไมเ้นืออ่อนทีสําคญัของ
ทวปีอเมริกาเหนือ 
13. “ทองคาํเขียว” หมายถึงพืชเศรษฐกิจใดของ
สหรัฐอเมริกา  
     ก. ยาสูบ         
     ข. โกโก ้
     ค. กาแฟ    
     ง. ชาเขียว 
 

14. เพราะเหตุใดบริเวณทะเลสาบทงั  จึงเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมทีสําคญัของทวีปอเมริกา
เหนือ  
     ก. มีแรงงานเป็นจาํนวนมาก        
     ข. มีทรัพยากรแร่ธาตุนานาชนิด 
     ค. มีการติดต่อกับนักลงทุนต่างชาติอย่าง
สมาํเสมอ 
     ง .  มีเครืองจักรทีทันสมัย  ผลิตสินค้าได้
จาํนวนมาก 
15. บริเวณแกรนด์แบงส์ มีกระแสนาํอุ่นกลัฟ์
สตรีมและกระแสนําเย็นแลบราดอร์ไหลมา
บรรจบกันทาํให้เกิดแพลงก์ตอนเป็นจาํนวน
มาก ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีความสําคัญ
อยา่งไร  
     ก. เกิดสงครามกลางทะเล 
     ข. เกิดอุตสาหกรรมการต่อเรือ 
     ค. เกิดการสาํรวจขดุเจาะนาํมนัและ
ปิโตรเลียม 
     ง. เป็นแหล่งประมงทีสาํคญัของทวปี
อเมริกาเหนือ 
16. กาแฟ กลว้ย และโกโก ้ปลูกไดดี้ในบริเวณ
ใดของทวปีอเมริกาเหนือ  
     ก. เทือกเขาร็อกกี         
     ข. รอบๆ เทือกเขาแมคเคนซี 
     ค. ตอนใตข้องทะเลสาบทงั 5   
     ง. อเมริกากลางและหมู่เกาะอินดิสตะวนัตก 
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17. ถา้นกัเรียนตอ้งการปลูกพืชบริเวณทีราบ
ลุ่มแม่นาํมิสซิสซิปปี ควรปลูกพืชชนิดใดจึง
จะไดผ้ลผลิตดี  
     ก. ยาสูบ         
     ข. ขา้วสาลี 
     ค. ขา้วโพด    
     ง. ขา้วเหนียว 
18. ขอ้ใดต่อไปนี ไม่ใช่ สาเหตุสําคญัเหตุที
ทาํให้สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก 
จึงเป็นประเทศทีมีความเจริญก้าวหน้าทาง
อุตสาหกรรมอยา่งมาก  
     ก. มีเงินทุน     
     ข. จาํนวนประชากรนอ้ย 
     ค. มีเส้นทางคมนาคมสะดวก   
     ง. มีแรงงานทีชาํนาญเป็นจาํนวนมาก 
19.  ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือทีมี
จาํนวนประชากรมากทีสุด  
     ก. เฮติ         
     ข. เมก็ซิโก 
     ค. แคนาดา   
     ง. สหรัฐอเมริกา 
2 . ขอ้ใดเป็นปัจจยัสําคญัทีส่งเสริมให้เขต
ชายฝังด้านตะวนัออกของทวีปมีประชากร
อาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น  
      ก. ค่าครองชีพตาํ    
      ข. มีเมืองท่าทีสาํคญั 
      ค. ลกัษณะภูมิอากาศเยน็สบาย       
      ง. มีระบบการคมนาคมขนส่งสะดวก 
 

21. ขอ้ใดต่อไปนีคือสาเหตุทีสําคญัทีสุดทีทาํให้
ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากบริเวณ
ชายฝังแอตแลนติก  
      ก. เป็นแหล่งอุตสาหกรรม               
      ข. เป็นบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ 
      ค. เป็นบริเวณทีเหมาะกบัการเพาะปลูก           
      ง. เป็นบริเวณทีมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี 
22. ประชากรเลือดผสมระหวา่งชาวผิวดาํกบัชาว
ผวิขาวในทวปีอเมริกาเหนือเรียกวา่ชาวอะไร  
     ก. นิโกร    
     ข. เมติโซ 
     ค. แซมโป  
     ง. มูแลตโต 
23. เขตวฒันธรรมละตินอเมริกาเป็นวฒันธรรมที
มีพืนฐานมาจากขอ้ใด  
     ก. วฒันธรรมผสม   
     ข. วฒันธรรมดงัเดิม 
     ค. มีพืนฐานจากสเปนโปรตุเกส       
     ง. มีพืนฐานจากองักฤษฝรังเศส 

24. เหตุใดวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ  
จึงไดรั้บอิทธิพลจากประเทศองักฤษ 
     ก. เคยเป็นอาณานิคมขององักฤษ   
     ข. ลกัษณะภูมิอากาศคลา้ยคลึงกนั 
     ค. ติดต่อคา้ขายกบัประเทศองักฤษ     
     ง. ลกัษณะสังคมและเศรษฐกิจคลา้ยกนั 
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25. สาเหตุทีสําคัญของปัญหาอากาศเย็น
รุนแรงในทวปีอเมริกาเหนือคือขอ้ใด 
     ก. ปรากฎการณ์เอลนีโญ       
     ข. เกิดจากการเปลียนตามฤดูกาล 
     ค. ภูมิประเทศอยูใ่กลข้วัโลกเหนือ      
     ง. เกิดจากภาวะฝนทีมีฤทธิความเป็นกรด
สูง 
26. มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ไอเสีย
รถยนต ์ภาวะเรือนกระจก เป็นสาเหตุสําคญั
ทีก่อใหเ้กิดปรากฎการณ์ใดต่อไปนี  
(การวเิคราะห์) 
     ก. ภาวะโลกร้อน        
     ข. พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 
     ค. เกิดการรัวไหลของนาํมนัในทะเลง่าย
ขึน      
     ง. เกิดการชะลา้งและพงัทลายของดินสูง 
27. เ มื อ เ กิ ด ปัญห าภัย แ ล้ ง  มัก จ ะ เ กิ ด
เหตุการณ์ในขอ้ใดทีมีความเกียวขอ้งกนั  
     ก. นาํท่วม  
     ข. ไฟไหมป่้า 
     ค. ลูกเห็บตก   
     ง. แผน่ดินไหว 
 

28. “สหรัฐอเมริกาไม่ใช้กฎหมายสิงแวดล้อม
ตามประเทศสมาชิกของเขตการค้าเสรี” จาก
ขอ้ความดงักล่าวนกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะ
เหตุใด  
      ก. เห็นด้วย เพราะจะทําให้เศรษฐกิจของ
ประเทศใหพ้ฒันาเจริญกา้วหนา้มากยงิขึน 
      ข .  เ ห็ น ด้ ว ย  เ พ ร า ะ จ ะทํา ใ ห้ ป ระ เท ศ
สหรัฐอเมริกาเพิมการเป็นประเทศมหาอาํนาจขึน   
      ค .  ไม่ เห็นด้วย  เพราะอาจทําให้คู่ค้าทาง
เศรษฐกิจลดลง 
      ง. ไม่เห็นด้วย เพราะจะทาํให้ประชาชนไม่
ตระหนักถึงความสําคัญของสิงแวดล้อมและ
ก่อใหเ้กิดปัญหาสิงแวดลอ้ม 
29. ข้ อ ใ ด ต่ อ ไ ป นี ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มนอ้ย 
      ก. การใชถุ้งพลาสติก   
      ข. การใชสิ้นคา้ EcoProduct 
      ค. การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก       
      ง. ใชน้าํและไฟฟ้าอยา่งประหยดั 
30. ถา้นกัเรียนเป็นนกัท่องเทียวไปสถานทีสําคญั
และพบถุงพลาสติกเป็นจาํนวนมาก นกัเรียนควร
ทาํอยา่งไร  
      ก. เก็บทิงลงถงัขยะใหเ้รียบร้อยดว้ยตนเอง 
      ข .  เ ขี ยน ป้ า ย ปิ ดประก าศ ต่ อว่ า ผู ้ ที ทิ ง
ถุงพลาสติก 
      ค .  ปล่อยทิงไว้รอให้ย่อยสลาย เองตาม
ธรรมชาติ 
      ง .  แจ้ง เจ้าหน้า ทีผู ้ที เ กี ยวข้องให้ เข้ามา
ดาํเนินการ 
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ข้อที คําตอบ ข้อที คําตอบ 
1 ข 16 ง 
2 ค 17 ข 
3 ก 18 ข 
4 ก 19 ง 
5 ง 20 ข 
6 ง 21 ค 
7 ง 22 ง 
8 ง 23 ง 
9 ง 24 ง 

10 ค 25 ง 
11 ง 26 ก 
12 ข 27 ข 
13 ก 28 ง 
14 ข 29 ก 
15 ง 30 ก 

    

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
ครังท ี2  
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ตัวอย่างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
เรือง ทวปีอเมริกาเหนือ 
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คําชีแจง  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบันีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปนี 
ตอนที 1 ความคิดเห็นของนักเรียนภายหลงัการเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน เรือง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 จาํนวน 15 ขอ้เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ดงันี 

 หมายถึง  เห็นดว้ยมากทีสุด 
  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 
ตอนที 2 ขอ้เสนอแนะอืนๆ จาํนวน 1 ขอ้ ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น 

เกียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทีครูจดัใหน้กัเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความคดิเหน็ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
ทมีต่ีอการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
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ตอนท ี1 ให้นักเรียนทาํเครืองหมาย (  ) ในช่องว่างทตีรงกบัความคิดเห็นของนักเรียนเพยีงช่อง 
เดียว 

 
รายการ ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

5 4 3 2 1 
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง 

     

2. นกัเรียนมีจิตใจจดจ่อต่อเรืองทีเรียน ทาํให้เกิดการเรียนรู้
อยา่งต่อเนือง 

     

3. นกัเรียนไดเ้รียนเป็นกลุ่มและช่วยกนัทาํงานกลุ่ม      
4. ครูสนบัสนุนให้นกัเรียนฝึกการคิดอยา่งมีเหตุผล และเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น 

     

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
5. ครูสร้างบรรยากาศทีดีในชนัเรียน ดว้ยการยมิแยม้แจ่มใส่
และใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัเรียน 

     

6. นกัเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างเพือนในชัน
เรียนและครู 

     

7. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

8. นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมน่าสนใจ ไม่น่าเบือ 

     

ด้านประโยชน์ทไีด้รับ 
9. นักเรียนรู้จกัไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลก่อนตดัสินใจตอบ
คาํถาม 

     

10. การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิด
ความคงทนในการเรียนรู้และนักเรียนสามารถนาํความรู้ที
ไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
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ตอนท ี2  ขอ้เสนอแนะอืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างภาพการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
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