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บทคดัย่อ 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที�พลเมือง วัฒนธรรมและ            
การดาํรงชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  1) เพื�อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง 
วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั*นประถมศึกษาปีที� 6  ที�ทาํขึ*น ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื�อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ�ทางการ
เรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที�พลเมือง วัฒนธรรมและการดาํเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั*นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์                       
ช่วยสอน และ 3) เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื�อง  วัฒนธรรม การดาํเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั*นประถมศึกษาปีที� 6 ประชากรในการวิจัยครั*งนี* เป็นนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 2ห้องเรียน รวมทั*งหมด 87 คน กลุ่มตัวอย่างการ
วิจัยครั*งนี*  เป็นนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 6/1  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 44 
คน ซึ�งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) หยิบสลากรายชื�อห้องเรียน เครื�องมือที�ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ�ทาง             
การเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าทีแบบไม่อิสระจากกัน (t – test 
Dependent) ค่าเฉลี�ย  ( X )และค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation)  ผลการวิจัยพบว่า  

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เ รื� อง วัฒนธรรม การดํา เ นินชี วิตและการเมือง              
การปกครอง  กลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั* นประถมศึกษาปีที�  6                       
มีประสิทธิภาพ  86.83/86.23 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ  0.7809 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้
เพิ�มขึ*น 0.7809 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.09 

2. ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที�พลเมือง วัฒนธรรมและการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�
ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนที�เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง วัฒนธรรม การดาํเนิน
ชีวิตและการเมืองการปกครอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั*นประถมศึกษาปีที� 
6  มีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน  หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  

3. ความพึงพอใจของนักเ รียนที� มี ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเ รียนคอมพิวเตอร์               
ช่วยสอน เรื�อง  วัฒนธรรม การดาํเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษาปีที� 6 โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมากที�สดุ   

คําสําคญั : หน้าที�พลเมือง วัฒนธรรมและการดาํรงชีวิตในสงัคม, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 



บทนาํ 
 การดาํรงชีวิตของมนุษย์ ทั*งในฐานะ
ปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคมจะต้อง
เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี�ยนแปลงตามยุคสมัย 
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ซึ�งจะทาํให้เกิด
ความเข้าใจตนเองและผู้อื�น มีความอดทน อด
กลั*น ยอมรับในความแตกต่าง และคุณธรรม 
สามารถปรับตนเองกับสภาพแวดล้อมแล้วนํา
ความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
(สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2551 : 
1-5) ซึ�งในสภาพปัจจุบันของสังคมไทย มีการ
แตกแยกทางความคิดด้านการเมืองการปกครอง 
เกิดความวุ่นวายในสังคม ส่งผลให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงด้านต่าง ๆ ขึ* นอย่างรวดเร็ว 
ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์หลายรูปแบบขึ*นในสังคม 
ทั*งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรม 
และสิ�งแวดล้อม เพื�อให้การศึกษาเป็นเครื�องมือ
มุ่งสร้างสรรค์สังคมให้เอื*อต่อการพัฒนาประเทศ
โดยรวม และมุ่งสร้าง “คน” หรือ “ผู้เรียน” ซึ�ง
เ ป็ น ผ ล ผ ลิ ต โ ด ย ต ร ง ใ ห้ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ                        
มีศักยภาพ (วัฒนาพร  ระงับทุกข์.  2542 : 1-
3) และหัวใจของการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั*น อยู่ที�การ
ยกระดับคุณภาพประชากรของประเทศให้สูงขึ* น
ถ้าคุณภาพของประชากรไม่ได้รับการพัฒนา 
ประเทศไทยของเราจะไม่สามารถทัดเทียม
ประเทศอื�น ๆ ได้ (พนม พงษ์ไพบูลย์.  2544 : 
80–82) 
 การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ที�จะเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนามนุษย์ทุกด้าน ตามที�พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช abca ได้
กาํหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื�อมุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที�มีความสมบูรณ์ ทั*ง
ด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม และ

สติปัญญา  เป็นบุคคลที� มีความรู้ดี  มีทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที� ดี  สามารถแสวงหาความรู้และ
พึ�งตนเอง ทาํงานร่วมกับคนอื�นอย่างสร้างสรรค์ 
และพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม เพื�อความสงบ
สขุของตนเองและสงัคม  (วัฒนาพร  ระงับทุกข์.  
abcb : 16)   
 ดังนั*น การจัดการศึกษาจึงเป็นสิ�งที�
จาํเป็นที�รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต้องให้ความสาํคัญ
เป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั*นพื* นฐาน  ซึ�งเป็นการศึกษาที�รัฐเปิด
โอกาสให้ทุกคนมีสิทธิที�จะได้รับการศึกษาอย่าง
ทั�วถึงและทดัเทยีมกนั โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มี
ความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ  (กระทรวงศึกษาธิการ.  abbd)  
ด้วยเหตุนี* เองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั*น
พื* นฐาน พุทธศักราช abbdได้แบ่งออกเป็น               
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษา 
ต่างประเทศ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั*น
พื* นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ�งเป็นกาํลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที�มีความสมดุลทั*งด้านร่างกาย 
ความรู้   คุณธรรม  มี จิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั�นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื* นฐาน 
รวมทั*ง เจตคติ ที�จําเป็นต่อการศึกษาต่อ  การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญบนพื* นฐานความเชื�อว่า 
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 
3) 



 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที�ผู้เรียนต้องเรียนตลอด 12 ปี   เพื�อพัฒนา
คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดี ทั*งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และระดับ
โลก สามารถดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข  
อุดมด้วยกุศลจิต อุทศิตนเพื�อสาธารณประโยชน์
ได้ตามโอกาสอนัควร  การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จึงเป็นการประยุกต์ใช้
ความรู้และความคิดรวบยอดด้านภูมิศาสตร์ 
ประ วั ติศาสต ร์  รั ฐศาสต ร์  เศรษฐศาสต ร์ 
จริยธรรมและศาสนา  กฎหมาย  สังคมวิทยา 
ประชากรและสิ�งแวดล้อมตามสภาพจริง และ
ตามหลักการที�สาํคัญ ๆ  ไปบูรณาการเชื�อมโยง
เข้ากับกระบวนการชีวิต กระบวนการทางสังคม 
และการประกอบอาชีพของผู้เรียน ในลักษณะ
การ บู รณาการแบบสห วิทยาการ  โดย ยึด
เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพการเป็น
พลเมืองดี มีคุณภาพเป็นสาํคัญ   
 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 
ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั*นพื* นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กาํหนดให้องค์ความรู้ 
ประกอบด้วย   5 สาระ คือ สาระที� 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม จริยธรรม สาระที� 2 หน้าที�
พลเมือง วัฒนธรรมและ การดาํเนินชีวิตในสังคม 
สาระที� 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที� 4 ประวัติศาสตร์ 
สาระที� 5  ภมิูศาสตร์ โดย มีมาตรฐานการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในแต่ละสาระ
การเรียนรู้  ตลอดจนยึดมั�นและ ปฏบัิติตนเพื�อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ตาม
ระบอบการปกครองที� สอดคล้องกับ ประเพณี 
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทั*งทางสังคมและ
ทางธรรมชาติ(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 
12-13) ดังนั*น สถานศึกษาจึงต้องจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของหลักสูตร ซึ�งครูผู้เป็นผู้มีบทบาทสาํคัญอย่าง
ยิ�งจึงต้องรู้จักนําวิธีการสอน หรือเทคนิคการ
สอนที�หลากหลายมาใช้ในการเรียนการสอน ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้คาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และจะต้องรู้วิธีการฝึกผู้เรียนให้มี
ทกัษะการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้ (กรมวิชาการ.  
2545 : 207) และการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเนื* อหาในหลักสูตรให้กับผู้ เ รียน
จะต้องครอบคลุมจุดประสงค์ต่าง ๆ ของเนื* อหา
ที�จาํเป็น นั�นคือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต้อง
มีทกัษะหลายด้านมีหลายแนวคิด และมีการสร้าง
ความเข้าใจให้ถ่องแท้ในตัวผู้เรียน  ครูหรือ
ผู้สอนจึงต้องพัฒนากิจกรรม ประสบการณ์การ
เรียนรู้เป็นขั*น ๆ จนทาํให้ผู้เรียนได้รับผลที�
ต้องการจากการที� ผู้ เ รียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน (บรรพต สุวรรณ- ประเสริฐ.  
2543 : 53) ดังนั*น การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที�จะนําไปสู่ความสาํเร็จบรรลุตาม เจตนารมณ์
ของหลักสูตร จะต้องเป็นกระบวนการที�ส่งผลให้
ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถใน การอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
ของสังคม เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื�น                 
มีความอดทน อดกลั*น ยอมรับในความแตกต่าง 
และมีคุณธรรม รู้จักให้เหตุผลเป็นเครื� องมือ
ตรวจสอบ หรือพิจารณาให้ถูกต้อง ผู้สอนจะต้อง
มีความรู้ ความสามารถในการเลือกเนื* อหาและ
ออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียน ให้สอดคล้องกับสภาพจริงเนื* อหาที�
เหมาะสมในสภาพปัจจุบันควรเป็นเนื* อหาที�เน้น
ให้ผู้เรียนมีจิตสาํนึก และปฏิบัติตามวิธีทาง
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
รักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเองและเคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื�น ในส่วนของกลุ่มสาระการ



เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะสระหน้าที�พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดําเนินชีวิตในสังคม จะพบว่ายังคงให้
ความสาํคัญต่อการเรียนการสอนในเรื�อง การเมือง
การปกครอง เพื�อให้สามารถปฏิบัติตนเป็น
พลเ มืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์  มุ่งมั�นทาํประโยชน์ให้กบัสงัคม     
 ในสภาพปัจจุบันการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ระดับชั*นประถมศึกษาปีที� 6  ใน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ในสาระหน้าที�
พลเมือง วัฒนธรรม และการดาํเนินชีวิต ยังไม่
ประสบผลสาํเร็จตาม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
เท่าที�ควร  ยังมีนักเรียนบางส่วนที�มีผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที�สถานศึกษา
กาํหนดไว้  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในรายวิชา
ดังกล่าว มองเหน็ว่าถึงแม้จะเป็นปัญหาจุดเลก็ ๆ 
ที�เกดิขึ*นกบันักเรียนบางส่วน แต่กมิ็อาจจะละเลย 
ไม่สนใจแก้ปัญหาได้ เพราะ การศึกษาเรื� อง 
หน้าที�พลเมือง วัฒนธรรม และการดาํเนินชีวิต  
เป็นเรื� องสาํคัญ นักเรียนในฐานะพลเมืองของ
สงัคม จะต้องเรียนรู้และมีความรู้ความเข้าใจเพื�อ
การอยู่ร่วมกนัในสังคมได้อย่างเป็นสุข   จากการ
วิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า นักเรียนบางส่วนยังไม่
ค่อยเข้าใจเนื* อหาบทเรียนและถ่ายโยงการเรียนรู้
ได้ไม่ดีพอ  สาเหตุเพราะนักเรียนในแต่ละห้องมี
จํ า น ว น ม า ก  ป ร ะ ก อ บ กั บ นั ก เ รี ย น มี พื* น
ฐานความรู้ที�แตกต่างกัน มีความสามารถในการ
รับรู้ไม่เท่าเทียมกัน  ครูผู้สอนจึงไม่สามารถที�จะ
สอนให้นักเรียนมีความรอบรู้ได้เท่าเทียมกันใน
เวลาอันจาํกัดได้  เมื�อนักเรียนได้เรียนในชั�วโมง
ปกติแล้ว นักเรียนบางส่วนที� ยังไม่เข้าใจก็ไม่
สามารถที�จะไปทบทวนด้วยตนเองได้เพราะขาด
สื�อที�จะไปศึกษาด้วยตนเอง ครูผู้สอนไม่สามารถ
ที�จะไปทบทวนเนื* อหาความรู้ให้กับนักเรียนเป็น

รายบุคคลได้ อีกทั*งสื�อการเรียนการสอนที�มีอยู่
ในรูปแบบหนังสือ ยังไม่น่าสนใจ ไม่ทันสมัย 
นักเรียนที�ไม่ชอบการอ่านหนังสือ จะมองว่า
เนื* อหารายวิชาวิชาสังคมศึกษา มีเนื* อหามาก น่า
เบื�อหน่าย  ส่งผลให้นักเรียนทาํคะแนนวัดผล
สัมฤทธิ� ท า งก า ร เ รี ยนไ ด้ ไ ม่ ดี   ก า รบรร ลุ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนจึงไม่ค่อยประสบ
ผลสาํเร็จเท่าที�ควร  ดังนั*น ผู้วิจัยจึงได้มีความ
พยายามที�จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
เพื�อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ วิธีหนึ�งที�
สามารถใช้ได้ดี คือ การใช้สื�อการเรียนการสอน 
ถ้ามีสื�อที�เป็นรูปธรรม ที�นักเรียนสามารถนําไป
ศึกษาด้วยตนเองได้ นักเรียนเหล่านี* กจ็ะสามารถ
เข้าใจเนื* อหาของบทเรียนได้ดีขึ* น การบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้กจ็ะประสบผลสาํเร็จ
มากขึ*น 
 นักการศึกษาเชื�อว่านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา จะช่วยให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ�งขึ* น เพราะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ต่างก็
ผ่านระบบการผลิตที�มีขั*นตอนและได้จัดระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ ที�สาํคัญที�สุดคือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาเน้นบทบาทผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน ซึ�ง
สอดคล้องกบัแนวคิดทางการศึกษา ที�ต้องการให้
การเรียนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียน
เป็นสาํคัญ กิดานันท ์  มลิทอง  (254h : 185 –
186 )  กล่าวไว้ว่าในการจัดการเรียนการสอน
นั*นจาํเป็นอย่างยิ�งที�ผู้สอนจะต้องมีการวิเคราะห์ 
ลักษณะและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
เพื�อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
แก่ผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์จัดการเรียนการ
สอนจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื�อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้โดยการจัด
โปรแกรมการเ รียนให้สอดคล้องกับความ



ต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนตามความสามารถและ ความถนัดของตน 
เป็นการจัดการศึกษารายบุคคลโดยใช้โปรแกรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบต่าง ๆ กัน   
ถนอมพร   เลาหจรัสแสง (2541 : 7) กล่าวว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื�อการเรียน
การสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ� งซึ� งใช้
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนําเสนอ
สื�อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ�ง แผนภูมิ 
กราฟภาพเคลื�อนไหว วิดีทัศน์และเสียง เพื�อ
ถ่ายทอดเนื* อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ใน
ลักษณะที�ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องมาก
ที�สุด สุรเชษฐ์  เวชพิทกัษ์  (2546 : 2) กล่าวว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถแสดง
ข้อความ เสียง และภาพ รวมทั*งภาพเคลื�อนไหว
ได้ แต่ในการใช้จํา เป็นต้องมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จุดที�บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแตกต่างจากสื�ออื�นชัดเจนที�สุดอยู่ที� ผู้ผลิต
สามารถสร้างโปรแกรมให้มีปฏิสัมพันธ์หรือ
โต้ตอบกับผู้เรียนได้ ตรวจสอบพฤติกรรมการ
เรียน ทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ บันทกึ
ผลการเรียนกระทั�งจัดบทเรียนที�เหมาะสมให้แก่
ผู้เรียนแต่ละคนที�มีความแตกต่างกันได้  อย่างไร
กต็ามการที�จะสร้างโปรแกรมที�สามารถติดตาม
พฤติกรรมและผลการเรียน กระทั�งสามารถเลือก
บทเรียนให้ผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลได้นี* เป็นเรื�องต้องใช้ความพยายามในการ
ออกแบบและการพัฒนามาก                                 
 สรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
เครื�องช่วยในการสอนของครู วิธีการสอนอาจจะ
เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม โดยเนื*อหาที�จะสอน
อยู่ในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นแบบสื�อ
ประสม ประกอบด้วยภาพ เสียง และคาํบรรยาย  
สามารถเร้าความสนใจ เสริมแรงกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจที�จะเรียน สามารถโต้ตอบ

กับผู้เรียนได้  อีกทั*งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยัง
เป็นสื�อที�นักเรียนสามารถนาํไปศึกษาด้วยตนเอง
นอกห้องเรียนได้ด้วย  การนําเอาคอมพิวเตอร์
มาเป็นสื�อการศึกษาเพื�อนําเสนอและกิจกรรมที�
จัดทาํขึ* นในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดย
อาศัยทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพื* นฐาน จุดประสงค์
เพื�อช่วยในการเรียนการสอนทบทวน การทาํ
แบบฝึกหัด  การวัดผล อันเป็นการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของผู้เรียนให้
ดียิ�งขึ*น 
 จากความสาํคัญและปัญหาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะสาระหน้าที�พลเมือง 
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  และ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผู้วิจัยใน
ฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั*นประถมศึกษา           
ปีที�  6 จึงได้จัดสร้างและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง วัฒนธรรม การ
ดาํเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั*นประถมศึกษาปีที� 6  เพื� อเป็นสื�อในการ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั*งยังเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
และสามารถศึกษาได้ทุกสถานที� ไม่เฉพาะแต่ใน
โรงเรียนเท่านั*น  นอกจากนี* การเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยการศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ยังเป็นวิธีการที�สอดคล้องกับแนวคิด
ทางการศึกษา  ที�ต้องการให้การเรียนจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมี
วัต ถุประสงค์ เ พื� อ ใ ห้ นัก เ รี ยนแ ต่ละคนไ ด้
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ 
ตามความเชื� อที� ว่า นักเรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่ากันในเวลา



ใกล้เคียงกนั แต่นักเรียนกส็ามารถจะเรียนรู้ได้ถ้า
นักเรียนมีเวลาในการเรียนรู้ที�เพียงพอ 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1. เพื�อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง วัฒนธรรม 
การดาํเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง  กลุ่ม
สาระการ เ รียน รู้สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษาปีที� 6  ที�จัดทาํขึ*น 
ตามเกณฑ ์jk/jk 

2. เพื� อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที�พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม กลุ่ม
สาระการ เ รียน รู้สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม ชั*นประถมศึกษาปีที� 6 ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. เพื� อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที� มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง  วัฒนธรรม การ
ดําเนินชีวิต และการเมืองการปกครอง  กลุ่ม
สาระการ เ รียน รู้สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษาปีที� 6  

สมมติฐานการวิจยั 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื�อง วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและการเมือง               
การปกครอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษาปีที� 6                   
มีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ jk/jk 

2. ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน หน่วย
การเรียนรู้หน้าที�พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดําเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั*น
ประถมศึกษาปีที�  6 หลังเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สงูกว่าก่อนเรียน   
 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

  ประชากรที� ใ ช้ ใน วิ จัยค รั* ง นี*   
เป็นนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียน
เทศบาลวัดเสาธงทอง  ปีการศึกษา 2556  
จาํนวน 2 ห้องเรียน รวมทั*งหมด 87  คน โดย
จัดนักเรียนเข้าชั*นเรียนคละตามความสามารถ   
  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั*ง
นี*  เป็นนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 6/1 โรงเรียน
เทศบาลวัดเสาธงทอง  ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 
44 คน ซึ�งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยการจับสลากรายชื�อ
ห้องเรียน  

2. เนื' อหา 
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื�อง วัฒนธรรม การดาํเนินชีวิตและ
การเมืองการปกครอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สั งคมศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม  ชั* น
ประถมศึกษาปีที�  6 เ พื� อพัฒนาผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประกอบด้วยเนื*อหา 2 หน่วย ได้แก่ 

1.1 วัฒนธรรมและการดาํเนิน
ชีวิต 

1.2 การเมืองและการปกครอง 
3. ตวัแปรที+ใชใ้นการวิจยั 

  ตัวแปรที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent 

Variable) คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง วัฒนธรรม การ
ดาํเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั*นประถมศึกษาปีที� 6 

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent 
Variable)  ได้แก่  



3.2.1 ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง วัฒนธรรม             
การดํา เ นิน ชี วิตและการเมืองการปกครอง                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษาปีที� 6   

3.2.2 ผลสัมฤทธิ�ทางการ
เรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที�พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 6 

3.2.3 ความพึงพอใจของ
นักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง วัฒนธรรม การ
ดาํเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั*นประถมศึกษาปีที� 6   

4. เครื+องมือที+ใชใ้นการวิจยั 
  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย  มีดังนี*  

4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื� อง วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและ
การเมืองการปกครอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษา
ปีที� 6   

4.2 แผนการ จัดการ เ รี ยน รู้
ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื�อง วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและการเมือง
การปกครอง         

4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที�พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดํา เนินชีวิตในสังคม ชั* น
ประถมศึกษาปีที� 6 

4.4 แบบประ เ มินความ พึ ง
พอใจของนักเ รียนที� มี ต่อการ เ รียนโดยใ ช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง วัฒนธรรม 
การดาํเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง  กลุ่ม

สาระการเ รี ยน รู้ สั งคม ศึกษา  ศ าสนา  และ
วัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษาปีที� 6 

5. ระยะเวลาที+ทําการวิจยั 
  ระยะเวลาในการจัดทาํบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง วัฒนธรรม การ
ดาํเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั*นประถมศึกษาปีที� 6ดาํเนินการวิจัยปีการศึกษา 
2555 – 2556  

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

หมายถึง  สื�อการเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส์ที�มี
ลักษณะเป็นสื�อประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ�ง 
กราฟิก ภาพเคลื� อนไหว  และเสียง โดยการ
นํา เสนอหน้าจอทีละภาพ  ผู้ เ รียนสามารถ
ปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับสื�อพร้อมทั*งได้รับผล
ป้อนกลับในทันที คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์          
ช่วยสอน เรื�อง วัฒนธรรม การดาํเนินชีวิตและ
การเมืองการปกครอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษา
ปีที�  โดยเนื* อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่ 1) วัฒนธรรมและ
การดาํเนินชีวิต 2) การเมืองและการปกครอง 

2. ประสิทธิ ภ าพของบทเ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง วัฒนธรรม 
การดําเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง  ชั*น
ประถมศึกษาปีที� 6 โดยเปรียบเทยีบคะแนนของ
กระบวนการเรียนรู้ หรือคะแนนจากการทาํแบบ
ฝึกและแบบทดสอบย่อย จากการเรียนรู้ จาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละเรื�อง กับ
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนหลัง
เรียน ตามเกณฑม์าตรฐาน jk/jk 

jk  ตัวแรก   หมายถึง ร้อยละ 
jk  ของคะแนนเฉลี�ยของนักเรียนทุกคน จาก



การทาํแบบฝึก และแบบทดสอบย่อย  จากการ
เรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละ
เรื�อง 
  jk  ตัวหลัง  หมายถึง ร้อยละ 
jk  ของคะแนนเฉลี�ยของนักเรียนทุกคนจากการ
ทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนหลัง
เรียนที�เรียนด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ที�ผู้วิจัยสร้างขึ*น 

3. นักเรียน  หมายถึง นักเรียนชั*น
ประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธง
ทอง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ในปี
การศึกษา 2556 

4. ผ ล สั ม ฤ ท ธิ� ท า ง ก า ร เ รี ย น 
หมายถึง ความสาํเร็จทางการเรียนของนักเรียน
ซึ� ง เ ป็ น ค ะ แ น น ที� นั ก เ รี ยน ไ ด้ จ า ก ก า ร ทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน หน่วย
การเรียนรู้หน้าที�พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดาํเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษา
ปีที� 6 ซึ�งข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก 
จาํนวน 50 ข้อ ที�ผู้วิจัยสร้างขึ*น  

5. ความพึงพอใจของนัก เ รียน 
หมายถึง  คะแนนที�ได้จากการตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน  ที�มีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง วัฒนธรรม                 
การดาํเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง   กลุ่ม
สาระการเ รี ยน รู้ สั งคม ศึกษา  ศ าสนา  และ
วัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษาปีที� 6  ซึ�งเป็น
แบบสอบถาม จาํนวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที�มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง วัฒนธรรม

การดาํเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง  กลุ่ม
สาระการ เ รียน รู้สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม ชั*นประถมศึกษาปีที� 6 สามารถสรุป
ผลการวิจัย ได้ดังนี*  

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื�อง วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและการเมือง              
การปกครอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั*นประถมศึกษาปีที� 6                       
มีประสิทธิภาพ  86.83/86.23 ซึ�งเป็นไปตาม
สมมติฐานการ วิ จั ย ข้อที�  1 และ มี ค่ า ดั ช นี
ประสิทธิผล เท่ากับ  0.7809 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความรู้เพิ� มขึ* น 0.7809 หรือคิดเป็นร้อยละ 
78.09 

2. ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน หน่วย
การเรียนรู้หน้าที�พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดาํเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษา
ปีที� 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติที�ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนที�เรียนโดย
ใ ช้บท เ รี ยนคอม พิ ว เตอ ร์ ช่ วยสอน  เ รื� อ ง 
วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและการเมืองการ
ปกครอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชั*นประถมศึกษาปีที� 6  มี
ผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 2 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์               
ช่วยสอน เรื�อง  วัฒนธรรม การดาํเนินชีวิตและ
การเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั*นประถมศึกษา
ปีที� 6 โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมากที�สุด 
และ ซึ�งข้อที�มีค่าเฉลี�ยความพึงพอใจสูงที�สุด 3 
ลาํดับแรก คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี*
ทาํให้สนใจเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที�พลเมือง 



วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  ความ
เหมาะสมของภาพและเสียงประกอบบทเรียน 
และสสีนัและการออกแบบหน้าจอ ตามลาํดับ 

ขอ้เสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย จะเป็นสารสนเทศ
แก่ครูและผู้ที� เกี� ยวข้องที� จะใช้เ ป็นแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น ๆ  ให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ที�วางไว้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี*  
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1. ก่อนที�จะนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื�อง วัฒนธรรม การดาํเนินชีวิตและ
การเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั*นประถมศึกษา              
ปีที� 6ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  ครูควร
ศึกษาแนวทางการใช้จากคู่มือการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ให้ละเอียด เพื� อให้
นัก เ รียนไ ด้ปฏิ บั ติตามกิจกรรมอันจะ เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที�สดุ   

2. ก่ อ น เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง วัฒนธรรม การ
ดาํเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง  ครูควรจัด
แนะนําการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และกาํชับให้นักเรียนปฏบัิติตามคาํแนะนาํอย่าง
เคร่งครัด  ศึกษาเนื* อหา ทําความเข้าใจ ทํา
แบบทดสอบท้ายบทเรียน และแบบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน เพื�อจะทาํให้นักเรียน
ได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื* อหามากยิ�งขึ*น อีก
ทั*งจะทาํให้นักเรียนได้รับทราบผลการเรียนรู้ได้
ทนัทเีมื�อทาํแบบทดสอบเสรจ็สิ*น  

3. ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ครูผู้สอนต้องยึดผู้เรียนเป็นสาํคัญ เน้น
ทักษะ/กระบวนการเพื�อให้เกิดประสบการณ์ใน
การเรียนมากขึ* น โดยครูเป็นเพียงผู้คอยชี* แนะ
และให้ความรู้เพิ�มเติมแก่นักเรียนตามความ
ต้องการ 

4. ผู้บ ริหารหรือผู้เกี� ยวข้อง ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทาํ จัดสร้างสื�อ
ประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่าง
ต่อเนื�องในทุกระดับชั*น และทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื�อพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเรียน
การสอนในโรงเรียนให้มีประสทิธภิาพสงูขึ*น 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั'งต่อไป 

1. ควรมีการ ศึกษาเป รียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที�ทดลอง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
กลุ่มที�เรียนปกติ เพื�อจะนาํข้อมูลมาปรับปรุงการ
สอนให้มีประสทิธภิาพมากยิ�งขึ*น 

2. การสร้างและพัฒนาบทเ รียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูควรจะมีการกาํหนด
จุดประสงค์การเ รียน รู้และผลการเ รียนรู้ที�
คาดหวังให้ชัดเจน  ในการเสนอเนื* อหาควร
แบ่งเป็นหน่วยการเรียนย่อย ๆ เพื�อให้บทเรียน
ไม่ยาวจนเกนิไป ควรมีการใส่เสยีงหรือคาํแนะนาํ
ปรากฏขึ*น ถ้านักเรียนยังเรียนเนื* อหาในหน้าจอ
นั*นไม่จบ  และการบันทึกเสียงบทสนทนาหรือ
คาํสั�งไม่ควรเป็นประโยคที�ยาวเกินไป และควร
บันทึกให้ชัดเจน อีกทั* งในการออกแบบควร
ออกแบบบทเรียนให้ใช้ได้ทั*งเมาส์และแป้นพิมพ์
เพื�อความสะดวกในการใช้บทเรียน 

3. ควรมีการศึกษาเทคนิควิธีการหรือ
โปรแกรมใ ห ม่ ๆ  เพื� อการพั ฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ให้มีรูปแบบที�หลากหลายและ
น่าสนใจมากยิ�งขึ*น 
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