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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ(1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์วิทยาการค านวณก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน ์(2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการ

เรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน ์เร่ือง Debugging With Scrat (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ต่อการจดัการเรียนรู้บทหอ้งเรียน ออนไลน์ประชากร ไดแ้ก่ 

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการค านวณ ของโรงเรียน

วดัทุ่งครุ (พึ่ งสายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 

หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 240 คน  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/6 ท่ี

เรียนวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการค านวณ ของโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่ งสายอนุสรณ์) 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน สุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเพื่อพฒันาบทเรียน

ออนไลน์ (E–learning) เร่ือง Debugging With Scrat มีดงัน้ี (1) บทเรียนออนไลน์ (E–

learning) เร่ือง Debugging With Scrat (2) แบบทดสอบก่อนเรียนเน้ือหารายวิชา แบบฝึกหดั

ระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน (3) แผนการจดัการเรียนรู้ (4) เวบ็ไซตส์ าหรับส่ือ



 
 

บทเรียนออนไลน์ (E–learning) เร่ือง Debugging With Scrat (5) แบบวดัความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน ์(E–learning) เร่ือง Debugging With Scrat การวจิยัในคร้ังน้ี

เป็นการวจิยัเชิงทดลองเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development)วิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) รูปแบบการ

ทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ผลการวจิยัพบวา่ (1) นกัเรียนกลุ่มทดลอง

ท่ีไดรั้บการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้บนหอ้งเรียนออนไลน์ เร่ือง Debugging With Scrat มี

ความสามารถทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  แสดงว่าการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ ท าใหค้วามสามารถในการ

เรียน ชุดการเรียนรู้บนหอ้งเรียนออนไลน์ เร่ือง Debugging With Scrat มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงข้ึน(2) ผลการหาประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์ (E-Learning) ชั้ น

ประถมศึกษาท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยห้องเรียนออนไลน์ (E-Learning) ตรวจสอบคุณภาพของ

บทเรียนออนไลน์ (E–learning) เร่ือง Debugging With Scrat โดย มีประสิทธิภาพของ

นวตักรรม E1/E2 เท่ากับ 80.83/81.44 เม่ือน าผลคะแนนท่ีได้มาเปรียบเทียบและหา

ประสิทธิภาพไดต้ามเกณฑ ์80/80  (3)  แสดงความพึงพอใจต่อนวตักรรมหอ้งเรียนออนไลน ์

เร่ือง Debugging With Scrat พบวา่ ผูเ้รียนมีความพอใจ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 3.20 เม่ือพิจารณา พบวา่  หวัขอ้การวดัและประเมินผล มา

เป็นอนัดบัท่ี 1 มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 รองลงมา

ไดแ้ก่ ตวัอกัษรและสี มาเป็นอนัดบัท่ี 2 มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.26 ต่อมาไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนรู้ มาเป็นอนัดบัท่ี 3 มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20  ดา้น ภาพ ภาษา เสียง  มาในอนัดบัท่ี 4 มีระดบัความ

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16 และด้าน ปริมาณเน้ือหามีความ

เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to (1) Compare computer learning achievement 

before and after calculation of Primary 5 students by using online classroom management 

(2) to create and find the efficiency of online classroom learning packages Re: Debugging 

with Scrat. (3) To study the satisfaction of Primary 5students towards classroom 

management. Online population includes students in Primary 5. That study Computer 

Science of Wat Thung Khru School (Reliance Sai Anuson) Bangkok, 2nd semester, 

academic year 2019, amount 6 classrooms, a total of 240 people. There are students in 

Primary 5/6, who are studying Computer Science of Wat Thung Khru School (Reliance 

Saisukorn), Bangkok, 2nd semester, academic year 2019, consisting of 35 people, selected 

by Cluster Random Sampling. The tools used in research to develop online lessons (E-

learning) on Debugging With Scrat are as follows: (1) E-learning: Debugging With Scrat 

(2) Pre-course quiz Exercises while studying And post-test tests (3) learning management 



 
 

plans (4) website for online courseware (E-learning) titled Debugging With Scrat (5) a test 

of student satisfaction with online courseware (E-learning) subject Debugging With Scrat. 

This research is an experimental research which is a research and development (Research 

and Development) analyzed data with average, percentage, standard deviation. And t-test. 

One-group Pre-test Post-test Design. The results of the research showed that (1) The 

experimental group of students who were taught by the online classroom learning 

package, Debugging With Scrat, had learning ability before and after learning. Differences 

were statistically significant at the .05 level. Show that learning computer - computational 

science Make the ability to study The online classroom learning package, Debugging With 

Scrat, has higher learning achievement. (2) E-Learning E-Learning Result of E-Learning, 

checking the quality of E-learning, Debugging With Scrat, with the efficiency of E1 

Innovation / E2 equals 80.83 / 81.44 when comparing the results obtained and the 

efficiency can be calculated according to the criteria 80/80. (3) Showing satisfaction with 

the online classroom innovation, "Debugging With Scrat", found that the learners overall 

satisfaction was at a moderate level. With an average satisfaction level of 3.20 when 

considering that the measurement and evaluation topics Came in at number 1 with 

moderate levels of opinions. With an average of 3.32, followed by Font and color Came in 

second, with moderate levels of opinions with an average of 3.26. Learning activities 

Came in 3rd with moderate levels of opinions with an average of 3.20 in terms of images, 

languages, and sounds, ranked 4th, with opinions at a medium level Have an average of 

3.16 and the content quantity is appropriate with an average of 3.06. 
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บทท ี1 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดมี้การพฒันาอยา่งรวดเร็ว ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยใ์นอดีตและปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัมาก 

การใช้ชีวิตง่ายข้ึน และสะดวกสบาย เป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างกา้วกระโดด เป็นยุคของสังคมข่าวสาร สังคมแห่งการเรียนรู้ และลว้นมีความ

เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีั้งส้ิน จึงท าใหผู้ค้นในสังคมจะตอ้งรู้จกัการวิเคราะห์

ขอ้มูลข่าวสาร รู้จกัคิดอยา่ง มีเหตุมีผล และมีระบบวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ (สมบติั การจนา

รักพงค,์ 2545: 1) มีทกัษะในการคิดและเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีการ

เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (สมบติั การจนารักพงค์, 2545: 1-2) หากคนในสังคมมีระบบคิดท่ีเป็น

วทิยาศาสตร์ มีความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของสรรพส่ิงต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดทศันะท่ีกวา้งไกล สามารถ

แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้แก่สังคมได้ จะท าให้สังคมนั้นมีความก้าวหน้าด้าน

วิทยาศาสตร์และสังคมใดมีองคค์วามรู้ วิทยาศาสตร์มาก ยอ่มมีการพฒันาเทคโนโลยีต่าง ๆ ข้ึน

อยา่งมากดว้ยเช่นกนั (อุทยั ดุลยเกษม, 2542: 89-90, 100)  

การเรียนรู้พื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อท่ี

สามารถน าฐานความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ เน่ืองจากความรู้

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาเทคโนโลยแีละอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต 

ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งปลูกฝังและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีใจรักในการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เพื่อใหผู้เ้รียน

มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถค้นพบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

น าไปสู่การพฒันาคนอย่างมีคุณภาพ ให้คนไทยสามารถรู้ เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและแข่งขนั

กบัประเทศอ่ืน (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 2-3) ตรงตาม
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

22 มาตรา 23 และมาตรา 24 ท่ีมุ่งเนน้ในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้ และทกัษะ ฝึกผูเ้รียนใหมี้ทกัษะ กระบวนการคิด 

คิดเป็น ท าเป็น สามารถแกปั้ญหาท่ีตอ้งเผชิญได้ รักการอ่าน รักการเรียนรู้ รักการเขียน การ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท าให้ไดพ้ฒันาวิธีคิดมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ พฒันาทกัษะการคิด

วเิคราะห์เชิงระบบมีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ การตดัสินใจการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและการ

ส่ือสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 8-9) อยา่งไรกต็ามในสังคมไทยยงัคงประสบปัญหาดา้น

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเฉพาะเน้ือหาอย่างเดียว โดยท่ีไม่ได้ฝึกให้ผู ้เรียนมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือปลูกฝังให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ เชิงระบบและแกปั้ญหา

การคิดไม่เป็น ดงันั้นเพื่อท่ีจะใหเ้ด็กไทยอยูร่อดในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและ

ช่วยคิดแกปั้ญหาต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปหรือปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงของโลก ท่ีเนน้ใหเ้ดก็รู้จกัคิด คิดเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นตน้ ดงันั้นจึงตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะครูผูส้อนท่ีนอกจากจะมีความรู้ดา้นเน้ือหาแลว้ยงัตอ้งมีการจดั

กระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้การเรียนรู้และดึงดูดความสนใจ

จากผูเ้รียนได(้สมบติั การจนารักพงค์, 2545: 3-5; สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย,ี 2555: 4)  

คอมพิวเตอร์ดา้นวิทยาการค านวณเป็นส่วนหน่ึงของวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีมีบทบาทส าคญั

อยา่งยิง่ต่อสังคม ความรู้ทางดา้นวทิยาการค านวณไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ในหลายๆดา้น ซ่ึงใน

การประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ นั้ นจ าเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ, 2540: 3) ซ่ึงตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 พบว่าวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการ

ค านวณ ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและส่วนท่ีเป็นกระบวนการ ดงันั้นเป้าหมายของการ

จดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์วิทยาการค านวณจะต้องให้ผูเ้รียนเขา้ใจหลักการ ทฤษฎี

พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการศึกษาค้นควา้ พฒันากระบวนการคิด การส่ือสาร 

ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นเร่ืองการ
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เก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล ประเมินผล การแสวงหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต การประเมิน

ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การแกปั้ญหาอย่างเป็นขน้ตอนและเป็นระบบ ใชแ้นวคิดเชิงค านวณ

ในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั บูรณาการกบัวิชาอ่ืน พฒันาแอพพลิเคชนั พฒันาโครงงาน

อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อแกปั้ญหาในชีวติจริง และปฏิเสธไม่ไดว้า่ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอ

ส่วนใหญ่ยงัคงยึดเน้ือหาวิชาเน้นการบรรยายเป็นหลัก โดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง จากการ

ศึกษาวิจยัของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) พบว่าผูเ้รียนเก่ง

ในการท าขอ้สอบท่ีเนน้ความจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถเขียนอธิบายความหรือคิด

เชิงวิเคราะห์ท่ีเป็นเหตุเป็นผลได ้(ปุญญาพร ป่ินทอง, 2555: online) ซ่ึงเป็นปัญหามาจากการ

เรียนการสอนท่ีไม่ไดเ้นน้กระบวนการใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิด ฝึกปฏิบติั นกัเรียนขาดทกัษะในการ

ฟัง การเขียน และขาดทกัษะในการคิดวิเคราะห์ จึงอาจเป็นปัญหาต่อการศึกษาในปัจจุบนัและ

อนาคต ผูเ้รียนอาจไม่สามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วได ้(สมบติั การจนารักพงค์, 2545: 3) จากบริบทโรงเรียนวดัทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) 

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีการจดัการเรียนรู้ท่ียงัคงเป็นรูปแบบการบรรยายเป็นหลกั ผูส้อนเป็น

ผูป้้อนขอ้มูลและผูเ้รียนรอรับขอ้มูลอยา่งเดียว ท าใหผู้เ้รียนเกิดความเคยชินในการจดัการเรียนรู้

ในลกัษณะเช่นน้ี และผูเ้รียนไม่มีโอกาสท่ีจะแสดงความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ขาด

ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ และไม่มีการวางแผน (วิจารณ์ พานิช, 2555: 17) และมกัประสบ

ปัญหาผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ไดศึ้กษาเน้ือหาก่อนเขา้เรียนในห้องเรียน ผูเ้รียนยงัคงขาดทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ในการอ่านจึงไม่สามารถเขียนบนัทึกในส่ิงท่ีอ่านหรือเขา้ใจได ้มกัจะบนัทึกตาม

หนงัสือโดยท่ีไม่สามารถสรุปตามความเขา้ใจของตนเองได ้และนกัเรียนจะไม่เขา้ใจภาษาของ

หนังสือเรียน โดยผูเ้รียนให้เหตุผลว่าภาษาในหนังสือเรียนอ่านแลว้เขา้ใจยาก หรือประสบ

ปัญหาดา้นการส่ือสาร ไม่กลา้ตั้งค  าถามหรือแสดงความคิดเห็น ดงันั้นท าให้มีความเขา้ใจใน

เน้ือหาค่อนขา้งยาก และดว้ยปัญหาเวลาในการเรียนในห้องเรียนมีจ ากดั ผูเ้รียนบางคนจึงไม่

สามารถท าความเขา้ใจไดท้นัเวลาหรือไม่กลา้ตั้งค  าถามในส่ิงท่ีตนสงสัยได ้และบางคร้ังผูเ้รียน

บางคนไม่สามารถมาเรียนได้ เน่ืองจากตอ้งไปท ากิจกรรมภายนอกโรงเรียน เช่น กิจกรรม

แข่งขนัสวดมนต ์กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ กิจกรรมแข่งขนักีฬา จึงขาดการเรียนในเน้ือหาส่วน
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นั้นไป โดยเฉพาะในเน้ือหาเชิงลึกดา้นโปรแกรม ท่ีมีเน้ือหาท่ีเขา้ใจยาก มีความซับซ้อน ส่งผล

ต่อการเรียนของผูเ้รียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนต ่า  

รูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้ทันต่อโลกท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท่ีเนน้การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ีดงันั้นระบบการศึกษาของ

ประเทศไทยไดมี้การปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน 

เน้นให้ครูจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการคิด ท า พูด 

มากข้ึน เพื่อคน้หา สร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่วนผูส้อนต้องสอนให้น้อยลง แต่เป็นผูเ้ตรียม

ประสบการณ์เรียนรู้ใหม้ากข้ึน ตามค ากล่าวท่ีวา่ Teach Less Learn More “สอนนอ้ย เรียนรู้มาก” 

(พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2557: 11) เพื่อท่ีจะแก ้ปัญหาใหผู้เ้รียนคิดเป็น มีทกัษะการคิด ทกัษะการ

อ่าน การฟัง การเขียนบนัทึก ทกัษะการส่ือสาร รวมถึงแกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีไม่สามารถมาเรียนได ้

ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี เนน้ผู ้เรียนเป็นส าคญั โดยใช้

การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ (e-learning) เป็นการเรียนเน้ือหาท่ีบา้นล่วงหนา้จาก

ส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีผูส้อนไดส้ร้างนวตักรรมข้ึน มาท าการบา้น ฝึกปฏิบติั และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค ดงันั้นหอ้งเรียนออนไลน์ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนสามารถสร้าง

องคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง เกิดการลงมือปฏิบติั มีส่วนช่วยให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน

ดว้ยกนัและผูเ้รียนกบัผูส้อนมากข้ึน เกิดการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนมีทกัษะท่ีส าคญัท่ีจะสามารถ

ปรับตวัและด ารงชีวิตอยูใ่นโลกปัจจุบนัอยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 เนน้การบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหน้กัเรียนได้

ใชก้ระบวนการคิด การคน้ควา้ สร้างความรู้ดว้ยตนเอง และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผล

ใหผู้เ้รียนคิดเป็น ท าเป็น สามารถแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้(พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2557: 

1,5) ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัทาง เป็นวิธีการท่ีจะใหเ้กิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 

21 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะตอ้งไดรั้บทั้งความรู้ในเน้ือหา

ต่างๆ ด้านการอ่าน การเขียน การค านวณ และความรู้เชิงบูรณาการ โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมี

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในการ

จัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 เนน้การจดัแหล่งเรียนรู้ 

แหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ เพื่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยนวตักรรมการเรียนรู้หลากหลาย ครูเป็น

บุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเด็กมากท่ีสุดในชีวิตของการเรียนรู้ท่ีนอกจากจะเป็นผูมี้ความรู้ ความ

เขา้ใจดีในความรู้ทั้งความรู้พื้นฐาน และความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะเช่นเดียวกบั

ผูส้อน นัน่คือ เป็นนกัเรียนรู้ และผูน้  า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 8-9; พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 

2557: 5-6) การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ (e-learning) เป็นการเรียนการสอนท่ีให้

ผูเ้รียนไดเ้ตรียมตวัก่อนเขา้เรียน โดยผูเ้รียนจะท าความเขา้ใจในเน้ือหาและสร้างองคค์วามรู้ดว้ย

ตนเองก่อนท่ีจะเขา้เรียนในหอ้งเรียนและสามารถตั้งค  าถามในส่ิงท่ีตนเองไม่เขา้ใจหรือสงสัยได ้

และใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนใหม้ากท่ีสุด มีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเป็นการปลูกฝังนิสัยให้กบันักเรียนในด้านความรับผิดชอบ จากการ

วเิคราะห์ในส่ิงท่ีฟังจากบทเรียนออนไลนท่ี์ผูส้อนไดส้ร้างบนอินเตอร์เน็ต มีการบนัทึกค าส าคญั 

เน้ือหาหลกัหรือประเด็นส าคญั และตั้งค  าถาม  การจบัประเด็นส าคญั วิเคราะห์ในส่ิงท่ีศึกษา 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ประยกุตใ์ชค้วามรู้ให้

เกิดทกัษะ สามารถช่วยเหลือผูเ้รียนเม่ือมีปัญหา ผูส้อนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนเป็นรายคน รวมถึง

เป็นการลดบทบาทของผูส้อนใน การบรรยายเน้ือหาในหอ้งเรียนอีกดว้ย (วิจารณ์ พานิช, 2556: 

45-49, 58) หากนกัเรียนไดศึ้กษาความรู้มาก่อน จะท าให้ง่ายต่อการเรียนในหอ้งเรียน สามารถ

ต่อยอดความรู้และถามข้อสงสัยได้ทันทีและได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมท่ี

หลากหลายในชั้นเรียน ผูเ้รียนไดรั้บรู้ถึงการใหค้วามส าคญัท่ีผูส้อนมีใหก้บัผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนเกิด

ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ และมีความสุข รู้สึกสนุกสนานในการเรียน โดยผูว้ิจยัใชส่ื้อ

เทคโนโลยหีรือส่ือออนไลน์ผ่านทาง Facebook , line และท ากระทูถ้าม-ตอบภายในบทเรียน 

เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั  

ดงันั้น การจดัการศึกษาให้กบันักเรียนผ่านนวตักรรมส่ือสารทางเทคโนโลยี จึงตอ้งมี
การศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม และนวตักรรม
การศึกษา ก าลงัอยู่ในช่วงแห่งการพฒันาแนวทางการจดัการเรียนรู้ จึงจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาหา
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ขอ้มูล เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการ ซ่ึงทางโรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 
ไดเ้ห็นความส าคญัของระบบอินเตอร์เน็ต และการน าเสนอ 
บทเรียนในลกัษณะออนไลน์ เพื่อให้นกัเรียน สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษา 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง การจดัการเรียนรู้แบบเอกตัภาพ การพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
พฒันาและน าเสนอ 

บทเรียนผ่านระบบการเรียนออนไลน์ (E – learning) เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาบทเรียน
โดยการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนท่ีนักเรียนมีอิสระต่อการเรียนรู้ของ
ตนเอง และเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์นกัเรียนตอ้งการ ไดแ้ก่ การศึกษาบทเรียนล่วงหนา้ การ
ทบทวนบทเรียน การประเมินตนเองโดยการท าแบบฝึกหดับทเรียนออนไลน์ท่ีนกัเรียนสามารถ
ทราบผลคะแนนการท าแบบฝึกหดัไดต้ลอดเวลาอยา่งเป็นอิสระ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์จะช่วยให้

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมีความสนใจในวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการค านวณมาก

ยิ่งข้ึน มีความพึงพอใจกบัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีต่างไปจากเดิม และฝึกให้ผูเ้รียนมีการ

พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์เป็นระบบ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าการจดัการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนออนไลน์ท่ีน ามาใช้กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5/6 โรงเรียนวดัทุ่งครุ(พึงสาน

อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร จะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนหรือไม่  และนอกจากน้ีเพื่อ

เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อ ๆ ไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการค านวณก่อนเรียน

และหลงัเรียน 

   ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

ออนไลน ์ 

2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์ เร่ือง Debugging 

With Scrat 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ต่อการจดัการเรียนรู้บท

หอ้งเรียน 

    ออนไลน ์

 

สมมติฐานของการวจิยั  

    1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอมพิวเตอร์วิทยาการค านวณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5 ท่ีไดรั้บ 

การจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัทางหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

2 ชุดการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ เร่ือง Debugging With Scrat ท่ีผูว้ิจยัได้

พฒันาข้ึน มี 

ประสิทธิภาพ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหัด

ระหวา่งบทเรียน กบัคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนเม่ือน าผลคะแนน

ท่ีไดม้าเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพไดต้ามเกณฑ ์80/80 

         3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงใจต่อ ชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน ์

เร่ือง  

             Debugging With Scrat หลงัจากท่ีไดท้ดลองใช ้อยูใ่นระดบัมาก 

 

ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิัย  

1. เป็นแนวทางให้นกัเรียนไดพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการ

ค านวณ ของ    

    นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์ 

2.เป็นแนวทางให้ครูผูส้อนหรือผูท่ี้สนใจการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้แบบ

หอ้งเรียนออนไลน ์

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนในเน้ือหากลุ่มรายวชิาอ่ืนๆต่อไป  
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ขอบเขตของการวจิัย  

1. ประชากร  

ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวชิาคอมพิวเตอร์

วทิยาการค านวณ ของโรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 240 คน  

 

2. กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/6 ท่ีเรียนวชิา

คอมพิวเตอร์วทิยาการค านวณ ของโรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน สุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling)  

 

3. ขอบเขตด้านเนือ้หา  

เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 8 

วทิยาการค านวณ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เร่ือง Debugging With Scrat ของ 

โรงเรียนวดัทุ่งครุ  

(พึ่งสายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใชเ้วลาสอน 10 

ชัว่โมง 1 สัปดาห์ 

  

4. ตัวแปรทีศึ่กษา ประกอบด้วย  

4.1 ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์ 

4.2 ตวัแปรตาม คือ  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1. ชุดการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ หมายถึง หอ้งเรียนบนอินเตอร์เน็ต รูปแบบ

ของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยอาศยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือส่ืออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอด

เน้ือหาสามารถเรียนรู้ไดบ้นคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก เดสกท์อ็ป โทรศพัทส์มาร์ทโฟน  ซ่ึงชุดการ

เรียนรู้ประประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนของครูผูส้อน และ ส่วนของนกัเรียน เขา้ใชง้านไดโ้ดย

การลอ็กอิน ประกอบไปดว้ย 10 บทเรียน  

  บทท่ี 1 : วดีีโอ: แกไ้ขขอ้บกพร่อง 

  บทท่ี 2 เร่ิม debugging จ านวน 3 บลอ็ก  

  บทท่ี 3 เร่ิม debugging จ านวน 5 บลอ็ก 

  บทท่ี 4 เร่ิม debugging จ านวน 6 บลอ็ก 

  บทท่ี 5 เร่ิม debugging จ านวน 6 บลอ็ก (loop) 

  บทท่ี 6 เร่ิม debugging จ านวน 9 บลอ็ก 

  บทท่ี 7 เร่ิม debugging จ านวน 10 บลอ็ก 

  บทท่ี 8 ปริศนาค าทาย 

  บทท่ี 9 ผดิตรงไหน??? 

  บทท่ี 10 เร่ิม debugging จ านวน 5 บลอ็ก (loop) 

แต่ละบทเรียน จะประกอบไปดว้ย 7 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนรูปภาพ ส่วนการคอมไฟล์

โปรแกรม ส่วนค าแนะน า(ช่วยเหลือ) ส่วนกล่องเคร่ืองมือ ส่วนพื้นท่ีท างาน  ส่วนแสดงโคด้ 

และ ส่วนแผนผงัส าหรับครูผูส้อน 
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 **สร้างโปรเจกต ์ ประกอบไปดว้ย ตั้งช่ือโปรเจกต ์แบ่งปัน(แชร์) และ รีมิกซ์ 

2. ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงท่ีอยูร่อบตวั ซ่ึงอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม โดย
ผูส้อน 
และผูเ้รียนสามารถน ามาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และการ
จดัการเรียน 
การสอนเกิดประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้

  3. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ หมายถึง ความสามารถของ

ชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน ์เร่ือง Debugging with Scrat  ในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคถึ์งระดบัเกณฑท่ี์คาดหวงัไว ้โดยก าหนด

เกณฑ ์80/80 โดย 

  80 ตวัแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละจากการจดักิจกรรมการเรียน

การสอระหวา่งเรียนในแต่ละบทเรียนรวมกนั 

  80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของจ านวนค าตอบท่ีผูเ้รียน

ตอบถูกตอ้ง จากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

          4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้

ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาคอมพิวเตอร์(วทิยาการค านวณ) เร่ือง Debugging with 

Scrat โดยการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะในการแกปั้ญหา เพื่อออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย

และตรวจหาขอ้ผดิพลาดและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  

          5. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนกลุ่ม

วชิาคอมพิวเตอร์ (วทิยาการค านวณ) เร่ือง Debugging with Scrat จ านวน 30 ขอ้ 

          6. ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการ

เรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน ์โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วดัความพึงพอใจ 

ประกอบดว้ย ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  

7. ดีบัก(debug) หมายถึง ชุดค าสั่งท่ีสร้างข้ึนแต่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ หรือ ให้

ค  าตอบผดิพลาด(ไม่ถูกตอ้ง)เกิดจากจุดไหนแลว้แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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 8.  สแครท (Scrat) หมายถึง ตวัละครท่ีเป็นตวัเอกในการเดินเร่ืองตลอดการใชบ้ทเรียน

ทุกบทเรียน 

 9.  ลูป (loop) หมายถึง ลกัษณะของรูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบหน่ึงท่ีสั่งให้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท างานแบบวนซ ้ าค  าสั่งเดิมแบบไม่รู้จกัจบ เพราะหาทางออกไม่ได ้

 10. เงื่อนไข (Condition) หมายถึง การก าหนดจุดจบใหโ้ปรแกรมออกจากลูป อาจจะ

ก าหนดเป็นจ านวนคร้ังโดยใชต้วัเลขกไ็ด ้

 11. บลอ็ก (Block) หมายถึง  รูปภาพท่ีน ามาแสดงในบทเรียนเพื่อสร้างช้ินงานและค าสั่ง

โปรแกรม 

 12. โปรเจกต์ (Project) หมายถึง โครงงานท่ีนกัเรียนตอ้งสร้างโปรแกรมข้ึนมาจากท่ี

เรียนมาทุกบทเรียนเพื่อน าเสนอครูผูส้อนและเผยแพร่แบ่งปัน 

 13. โค้ด (Code) หมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ ท่ีใชส้ าหรับทดสอบและประมวนผล

โปรแกรมคอมพิวเตอร์วา่เป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามตอ้งการหรือไม่ 

 14 java หมายถึง เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหน่ึงท่ีน ามาท่ีใชเ้ขียนส าหรับทดสอบ

บทเรียนทุกบทเรียน 
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กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีด าเนินการโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์

ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน ์และ

ความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลนข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สรุป

กรอบวิจยัไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัท าและพฒันาบทเรียนออนไลน์ 

(E-learning) เร่ือง Debugging with Scrat 

ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 

แนวคดิจาก : 

    - การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียน 

การสอน 

    - การเรียนการสอนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

    - แนวคิดทฤษฎีกลุ่มความรู้ความเขา้ใจ 

- การจดัท าบทเรียนออนไลน ์(E-learning) เร่ือง Debugging 

with Scrat 

- การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ์(E-learning) เร่ือง 

Debugging with Scrat 

- การทดลองใชบ้ทเรียนออนไลน ์(E-learning) เร่ือง Debugging 

with Scrat 

ผลผลติที่ต้องการ 

ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ์(E-

learning) เร่ือง Debugging with Scrat 

ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน(์E-learning) 
    ออนไลน์ แผนผงัระบบท่ี 1 : กรอบแนวคิด 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการวิจยัเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชา วิทยาการค านวณ เร่ือง  Debugging with Scrat ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงน าเสนอเป็นแนวทางในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. บทเรียนออนไลน ์e-Learning 
1.1 ความหมายของบทเรียนออนไลน ์e-Learning 
1.2 องคป์ระกอบของ e-Learning 
1.3 ระดบัการถ่ายทอดเน้ือหา ของ e-Learning 
1.4 ระดบัการน า e-Learning ไปใช ้
1.5 บริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต2. การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือการเรียนการสอน 
2.1 ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
2.2 ความส าคญัของส่ือการเรียนการสอน 
2.3 บทบาทของส่ือการเรียนการสอน 
2.4 คุณค่าของส่ือการเรียนการสอน 
2.5 ประเภทของส่ือการเรียนการสอน 
2.6 หลกัการพิจารณาเลือกส่ือการเรียนการสอน 
2.7 การใชส่ื้อการเรียนการสอน 
2.8 ประโยชนข์องส่ือการสอน 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวทิยาการเรียนรู้ 
 3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
 3.2 ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) 
 3.3 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory) 
4.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 4.2 ความหมายของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4.3 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
5. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

5.1 ความหมายของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 
5.2 ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 

6. งานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.1 งานวจิยัในประเทศ 
 6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 

1.  บทเรียนออนไลน์ e-Learning 
1.1 ความหมายของบทเรียนออนไลน์ e-Learning 

Campbell (1999) ไดใ้หค้วามหมายบทเรียนออนไลน ์(Online) e-Learning 
 (อีเลิร์นน่ิง) คือ การใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Internet) สร้างการศึกษาท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์ และการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง ท่ีผูค้นทัว่โลกมีความสะดวก และสามารถเขา้ถึงได้
อยา่งรวดเร็ว ไม่จ ากดัสถานท่ีและเวลา เป็นการเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวติใหก้บัประชากร" 

Krutus (2000) ไดใ้หค้  านิยามไวว้า่บทเรียนออนไลน ์(Online) อีเลิร์นนิง  
(e-Learning) หมายถึงรูปแบบของเน้ือหาสาระท่ีสร้างเป็นบทเรียนออนไลน์ส าเร็จรูป ท่ีอาจใช้
ซีดีรอม (CD-ROM) เป็นส่ือกลางในการส่งผ่าน หรือใชก้ารส่งผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ
เครือข่ายภายใน ทั้ง น้ีอาจจะอยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer Based 
Training: CBT) และการใชเ้วบ็เพื่อการฝึกอบรม (WebBased Training: WBT) หรือการเรียนการ
สอนทางไกล (Distance Learning) ผา่นดาวเทียม 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไว ้2 ความหมาย คือบทเรียน 
ออนไลน์Online) อีเลิร์นนิง (e-Learning) ความหมายแรกบทเรียนออนไลน์ (Online) อีเลิร์นนิง 
(e-Learning) หมายถึง การเรียนเน้ือหา หรือสารสนเทศส าหรับการสอน หรือการอบรม ซ่ึงใช้
การน าเสนอด้วยตวัอักษร (Text) ภาพน่ิง (Image) ผสมผสานกับการใช้ภาพเคล่ือนไหว 
(Animation) วดิีทศัน ์และเสียง (Sound) โดยอาศยัเทคโนโลยขีองเวบ็ 
(Web Technology) ในการถ่ายทอดเน้ือหา รวมทั้ง ใชเ้ทคโนโลยีการจดัการคอร์ส (Course 
Management System) ในการบริหารจดัการงานสอนต่างๆ 
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ความหมายท่ีสองบทเรียนออนไลน ์(Online) อีเลิร์นน่ิง (e-Learning) คือ การ 
เรียนในลกัษณะใดก็ได ้ซ่ึงใชก้ารถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ (Computer) เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) อินเตอร์เน็ต (Internet) เอก็ซทราเน็ต 
(Extranet) หรือสัญญาณโทรทศัน ์สัญญาณดาวเทียม 

นอกจากน้ียงัใหค้วามหมายของ E-Learning ซ้ึง เป็น 2 ลกัษณะ ดว้ยกนั คือ 
1. ความหมายโดยทัว่ไป หมายถึง การเรียนในลกัษณะใดกไ็ด ้ซ้ึง ใชก้ารถ่ายทอดเน้ือหา

ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทศัน์ หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได ้ซ้ึง เน้ือหา
สารสนเทศ อาจอยู่ในรูปแบบการเรียนท่ีเราคุน้เคยกนัมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction) การสอนบนเวบ็ (Web BasedInstruction) การเรียนออนไลน ์
(On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรืออาจอยู่ในลกัษณะท่ียงัไม่ค่อยเป็นท่ี
แพร่หลายนกั เช่น การเรียนจาก วดิีทศันต์ามอธัยาศยั (Video On-Damand) เป็นตน้ 

2.ความหมายเฉพาะเจาะจง 
หมายถึง การเรียนเน้ือหาหรือสารสนเทศส าหรับการสอนหรือการอบรม ซ้ึง ใช ้

น าเสนอดว้ยตวัอกัษรภาพน่ิง ผสมผสานกบัการใชภ้าพเคล่ือนไหววีดิทศัน์และเสียง โดยอาศยั
เทคโนโลยีของเวบ็ (WebTechnology) ในการถ่ายทอดเน้ือหา รวมทั้ง การใชเ้ทคโนโลยีระบบ
การจดัการคอร์ส (CourseManagement System) ในการบริหารจดัการงานสอนดา้นต่าง ๆ เช่น 
การจดัใหมี้เคร่ืองมือการส่ือสารต่าง ๆ เช่น e-mail, webboard ส าหรับตั้ง ค  าถาม หรือแลกเปล่ียน
แนวคิดระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั หรือกบัวิทยากร การจดัใหมี้แบบทดสอบ หลงัจากเรียนจบ เพื่อ
วดัผลการเรียน รวมทั้ง การจดัให้มีระบบบนัทึกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน 
โดยผูเ้รียนท่ีเรียนจาก E-Learning น้ี ส่วนใหญ่แลว้จะศึกษาเน้ือหาในลกัษณะออนไลน์ ซ้ึง 
หมายถึงจากเคร่ืองท่ีมีการเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

สุรสิทธ์ิ วรรณไกรโรจน ์(2550) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของ บทเรียนออนไลน ์ 
(Online) e-Learning (อีเลิร์นนิง) คือ การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-learning (อีเลิร์นน่ิง) 
การศึกษา เรียนรู้ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็น
การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ผูเ้รียนจะไดเ้รียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของ
บทเรียนซ้ึง ประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ เสียงวิดีโอและมลัติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกส่งไปยงัผูเ้รียน
ผ่าน Web Browser โดยผูเ้รียน ผูส้อน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา 
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัไดเ้ช่นเดียวกบัการเรียนในชั้นเรียนปกติโดยอาศยัเคร่ืองมือ
การติดต่อ ส่ือสารท่ีทนัสมยั เช่น e-mail, webboard, chat) จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน, เรียน
ไดทุ้กเวลา และทุกสถานท่ี (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 

บุญเลิศ อรุณพิบูลย ์ไดใ้หค้วามหมายบทเรียนออนไลน ์(Online) อีเลิร์นนิง (e- 
Learning) คือ การใชท้รัพยากรต่างๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) มาออกแบบและจดัระบบ
เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและสงเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายตรงกบัความตองการของผูส้อนและผูเ้รียน เช่ือมโยงระบบเป็นเครือขายท่ีสามารถ
เรียนรู้ไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกคน สามารถประเมิน 
ติดตามพฤติกรรมผูเ้รียนได้ เสมือนการเรียนในห้องเรียนจริง โดยสามารถพิจารณาไดจาก
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 

- เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวของกบัการศึกษา เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหารายวชิาใด วชิาหน่ึงเป็น 
อยา่งนอ้ย หรือการศึกษาตามอธัยาศยั 

- ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง จากทุกท่ีทุกเวลาโดยอิสระ 
- ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียน การบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้แต่ละเน้ือหา ไม่ 

จ าเป็นตอ้งเหมือนกนั หรือพร้อมกบัผูเ้รียนรายอ่ืน 
- มีระบบปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน และสามารถเรียนรู้ร่วมกนัได ้
- มีเคร่ืองมือท่ีวดัผลการเรียนได ้
- มีการออกแบบการเรียนการสอนอยา่งมีระบบ 
- ผูส้อนมีสภาพเป็นผูช่้วยเหลือผูเ้รียนในการคน้หา การประเมิน การใช ้

ประโยชนจ์ากเน้ือหา จากส่ือรูปแบบต่างๆ ท่ีมีใหบ้ริการ 
- มีระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning Management System/LMS) 
- มีระบบบริหารจดัการเน้ือหา/หลกัสูตร (Content Management System/CMS) 

สรุปไดว้่า ความหมายของ E-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยอาศยั
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือส่ืออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเร่ืองราว และเน้ือหา โดยมีส่ือใน
การน าเสนอบทเรียนไดต้ั้ง แต่ 1 ส่ือข้ึน ไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถท่ีจะอยูใ่นรูปของ
การสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพนัธ์กไ็ด ้
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1.2 องค์ประกอบของ e-Learning 
1. ระบบจดัการการศึกษา (Management Education System) 

ไม่วา่ระบบใดในโลกกต็อ้งมีการจดัการ เพื่อท าหนา้ท่ีควบคุม และประสานงาน ใหร้ะบบด าเนิน
ไปอย่างถูกตอ้ง องค์ประกอบน้ีส าคญัท่ีสุด เพราะท าหน้าท่ีในการวางแผน ก าหนดหลกัสูตร 
ตารางเวลา แผนดา้นบุคลากร แผนงานบริการ แผนดา้นงบประมาณ แผนอุปกรณ์เครือข่าย แผน
ประเมินผลการด าเนินงานและท าให้แผนทั้ง หมด ด าเนินไปอย่างถูกตอ้ง รวมถึงการประเมิน 
และตรวจสอบ กระบวนการต่าง ๆ ในระบบ และน าหาแนวทางแกไ้ข เพื่อใหร้ะบบด าเนินต่อไป
ดว้ยดี และไม่หยดุชะงกั 

2. เน้ือหารายวชิา เป็นบท และเป็นขั้นตอน (Contents) 
หน้าท่ีของผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผูส้อนคือ การเขียนค าอธิบายรายวิชา วาง
แผนการสอน ให้เหมาะสมกับเวลา ตรงกับความต้องการของสังคม สร้างส่ือการสอนท่ี
เหมาะสม แยกบทเรียนเป็นบท มีการมอบหมายงานเม่ือจบบทเรียน และท าสรุปเน้ือหาไว้
ตอนทา้ยของแต่ละบท พร้อมแนะน าแหล่งอา้งอิงเพิ่มเติมใหไ้ปศึกษาคน้ควา้ 

3. สามารถส่ือสารระหวา่งผูเ้รียน และผูส้อน หรือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั  
(Communication)ทุกคนในชั้ นเรียนสามารถติดต่อส่ือสารกัน เพื่อหาข้อมูล ช่วยเหลือ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือตอบขอ้ซกัถาม เพื่อใหก้ารศึกษาไดป้ระสิทธิผลสูงสุด ส่ือท่ีใชอ้าจ
เป็น E-mail, โทรศพัท,์ Chat board, WWW board หรือ ICQ เป็นตน้ ผูส้อนสามารถตรวจงาน
ของผูเ้รียน พร้อมแสดงความคิดเห็นต่องานของผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ และเปิดเผยผลการตรวจ
งาน เพื่อใหทุ้กคนทราบว่า งานแต่ละแบบมีจุดบกพร่องอยา่งไรเม่ือแต่ละคนทราบจุดบกพร่อง
ของตน จะสามารถกลบัไปปรับปรุงตวั หรืออ่านเร่ืองใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษได ้

4. วดัผลการเรียน (Evaluation) งานท่ีมอบหมาย หรือแบบฝึกหดัทา้ยบท จะท า 
ใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ และเขา้ใจเน้ือหาวิชามากข้ึน จนสามารถน าไปประยุกต ์แกปั้ญหาใน
อนาคตได ้แต่การจะผ่านวิชาใดไป จะตอ้งมีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อวดัผลการเรียน ซ้ึง เป็นการ
รับรองว่าผูเ้รียนผ่านเกณฑ์ จากสถาบนัใด ถา้ไม่มีการสอบก็บอกไม่ไดว้่าผ่านหรือไม่ เพียงแต่
เขา้เรียนอยา่งเดียว จะไม่ไดรั้บความเช่ือถือมากพอ เพราะเรียนอยา่งเดียว ผูส้อนอาจสอนดี สอน
เก่ง ส่ือการสอนยอดเยีย่ม แต่ผูเ้รียนนัง่หลบั หรือโดดเรียน กไ็ม่สามารถน าการรับรองวา่เขา้เรียน
นั้นไดม้าตรฐาน เพราะผ่านการอบรม มิใช่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการสอบ ดงันั้นการวดัผล
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การเรียน จึงเป็นการสร้างมาตรฐาน ท่ีจะน าผลการสอบไปใชง้านได ้ดังนั้นE-learning ท่ีดีควรมี
การสอบ วา่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหรือไม่ 

1.3 ระดับการถ่ายทอดเนือ้หา ของ e-Learning 
การถ่ายทอดเน้ือหา ของ e-Learning สามารถแบ่งไดค้ร่าวๆ เป็น 3 ระดบั ดว้ยกนั คือ 

1. ระดบัเนน้ขอ้ความออนไลน ์(Text Online) หมายถึง เน้ือหาของ e-Learning  
ในระดบัน้ีจะอยูใ่นรูปของขอ้ความเป็นหลกั e-Learning ในลกัษณะน้ีจะเหมือนกบัการสอนบน
เวบ็ (WBI) ซ้ึง เนน้เน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความ ตวัอกัษรเป็นหลกั ซ่ึงมีขอ้ดี กคื็อ การประหยดัเวลา
และค่าใชจ่้ายในการผลิตเน้ือหาและการบริหารจดัการคอร์ส 

2. ระดบั Low Cost Interactive Online Course หมายถึง เน้ือหาของ e-Learning  
ในระดบัน้ีจะอยูใ่นรูปของตวัอกัษร ภาพ เสียงและวดีิทศัน ์ท่ีผลิตข้ึน มาอยา่งง่ายๆ ประกอบการ
เรียนการสอน e-Learningในระดับน้ีจะตอ้งมีการพฒันา CMS ท่ีดี เพื่อช่วยผูใ้ช้ในการปรับ
เน้ือหาใหท้นัสมยัไดอ้ยา่งสะดวก 

3. ระดบั High Quality Online Course หมายถึง เน้ือหาของ e-Learning ใน 
ระดบัน้ีจะอยู่ในรูปของมลัติมีเดียท่ีมีลกัษณะมืออาชีพ กล่าวคือ การผลิตตอ้งใชที้มงานในการ
ผลิตท่ีประกอบด้วย ผู ้เ ช่ียวชาญเน้ือหา ผู ้เ ช่ียวชาญการออกแบบการสอน ( instructional 
designers) และ ผูเ้ช่ียวชาญการผลิตมลัติมีเดีย(multimedia experts) ซ่ึงหมายถึง โปรแกรมเมอร์ 
(programmers) นกัออกแบบกราฟฟิค (graphicdesigners)และ/หรือผูเ้ช่ียวชาญในการผลิตแอนิ
เมชัน่ (animation experts) เป็นตน้ e-Learning ในลกัษณะน้ีจะตอ้งมีการใชเ้คร่ืองมือ (Tools) 
เพิ่มเติมในการผลิตและเรียกดูเน้ือหาดว้ย 

1.4 ระดับการน า e-Learning ไปใช้ 
การน า e-Learning ไปใชป้ระกอบกบัการเรียนการสอน สามารถท าได ้3 ระดบั 

ดงัน้ี 
1. ส่ือเสริม (Supplementary) หมายถึงการน า e-Learning ไปใชใ้นลกัษณะส่ือ 

เสริม กล่าวคือนอกจากเน้ือหาท่ีปรากฏในลกัษณะ e-Learning แลว้ ผูเ้รียนยงัสามารถศึกษา
เน้ือหาเดียวกันน้ีในลักษณะอ่ืนๆ เช่น จากเอกสาร(ชีท ) ประกอบการสอน จากวิดีทัศน ์
(Videotape) ฯลฯ การใช ้e-Learning ในลกัษณะน้ีเ้้ท่ากบัวา่ผูส้อนเพียงตอ้งการ จดัหาทางเลือก
ใหม่อีกทางหน่ึงส าหรับผูเ้รียนในการเขา้ถึงเน้ือหาเพื่อให้ประสบการณ์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผูเ้รียน
เท่านั้น 

18 



2. ส่ือเติม (Complementary) หมายถึงการน า e-Learning ไปใชใ้นลกัษณะ 
เพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแลว้ ผูส้อนยงั
ออกแบบเน้ือหาใหผู้เ้รียนเขา้ไปศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมจาก e-Learning ในความคิดของผูเ้ขียนแลว้ 
ในประเทศไทย หากสถาบนัใด ตอ้งการท่ีจะลงทุนในการน า e-Learning ไปใชก้บัการเรียน การ
สอนตามปรกติ (ท่ีไม่ใช่ทางไกล) แลว้ อย่างน้อยควรตั้ง วตัถุประสงค์ในลกัษณะของส่ือเติม 
(Complementary) มากกว่าแค่เป็นส่ือเสริม(Supplementary)เช่น ผูส้อนจะตอ้งให้ผูเ้รียนศึกษา
เน้ือหาจาก e-Learning เพื่อวตัถุประสงค ์ใดวตัถุประสงคห์น่ึง เป็นตน้ทั้ง น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะของผูเ้รียนในบา้นเราซ้ึง ยงัตอ้งการค าแนะน าจากครู ผูส้อนรวมทั้ง การท่ีผูเ้รียนส่วน
ใหญ่ยงัขาดการปลูกฝังใหมี้ความใฝ่รู้โดยธรรมชาติ 

3. ส่ือหลกั (Comprehensive Replacement) หมายถึงการน า e-Learning ไปใชใ้น 
ลกัษณะแทนท่ี การบรรยายในหอ้งเรียน ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาเน้ือหาทั้ง หมดออนไลน์ ในปัจจุบนั 
e-Learning ส่วนใหญ่ในต่างประเทศ จะไดรั้บการพฒันาข้ึน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นส่ือ
หลกัส าหรับแทนครู ในการสอนทางไกล ดว้ยแนวคิดท่ีว่า มลัติมีเดีย ท่ีน าเสนอทาง e-Learning 
สามารถช่วยในการถ่ายทอดเน้ือหาไดใ้กลเ้คียงกบัการสอนจริงของครูผูส้อนโดยสมบูรณ์ได ้ 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

พิชยั ทองดีเลิศ (2547) กล่าวไวว้่า ในการจดัการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนผ่านเวบ็นั้น
โดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 ประการ คือ 

1. องคป์ระกอบดา้นการน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแ้ก่ เวบ็เพจ็ 
หนา้ต่าง ๆ ท่ีผูส้อนใชก้ารน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอเน้ือหา 
การท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมเสริมรวมทั้ง การประเมินผูเ้รียน ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นองค์ประกอบ
หลกัส าหรับบทเรียนบนเครือข่าย เว็บเพ็จเหล่าน้ีประกอบด้วย หน้าแรกหรือโฮมเพจ หน้า
แนะน าบทเรียน หรือรายวิชา หนา้แนะน าผูส้อน ผูเ้รียน หน้าน าเสนอเน้ือหา หนา้แบบฝึกหัด 
หนา้กิจกรรมกลุ่ม หนา้สรุป หนา้การทดสอบ หนา้ความรู้เพิ่มเติม และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2. องคป์ระกอบดา้นการติดต่อส่ือสาร เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหบ้ทเรียน 
บนเครือข่ายมีความแตกต่างจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยทัว่ไป เน่ืองจากช่วยให้
ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนัได ้ทั้ง ในรูปของการสั่งงาน การอภิปราย
กลุ่ม หรือการให้เสนอแนะน ารายบุคคลโดยผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย ได้แก่ 
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-mail) กระดานสนทนา (Web board) โปรแกรมสนทนา (Chat) หรือ

19 



หากมีความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์ก็อาจถึงขั้น จดัให้มีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงสด 
(Live Broadcast) บนระบบเครือข่ายกไ็ด ้เป็นตน้ 

3. องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ ในการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็อยา่ง 
เต็มรูปแบบ จ าเป็นจะตอ้งมีระบบท่ีใช้ส าหรับบริหารจดัการรายวิชา (Course Management 
System) เขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนบนเครือข่าย ทั้ง ในกลุ่มของผูส้อน ผูเ้รียน และผูบ้ริหารระบบเครือข่าย ในดา้น
ต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน ระบบเขา้ออกชั้นเรียนฐานขอ้มูลผูเ้รียน การเตรียมเน้ือหา
บทเรียน การเกบ็ผลคะแนน สถิติการเขา้เรียนและพฤติกรรมผูเ้ขา้เรียนรวมทั้ง ระบบการสืบคน้ 
เป็นตน้ 

1.5 บริการต่างๆ บนอนิเตอร์เน็ต 
เสาวคนธ์ คงสุข (เสาวคนธ์ คงสุข, 2544 อา้งถึงใน พงษศ์กัด์ิ สิงห์ปัญญาโชค,  

2546 : 18-22) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์จากการบริการอินเตอร์เน็ทว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี
ครอบคลุมและเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารขนาดใหญ่ท่ีผูใ้ช้อินเตอร์เน็ทสามารถหาขอ้มูลเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชนต่์อไปได ้และไดย้กตวัอยา่งการใชง้านอินเตอร์เน็ทดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. การคน้หาขอ้มูลบนเวบ็ไซด ์ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ทสามารถคน้หาส่ิงท่ี 
ตนเองสนใจไดใ้น World WideWeb ซ้ึง เป็นการเกบ็รวบรวบขอ้มูลในลกัษณะของมลัติมีเดียท่ี
รวบกนัอยูเ่ป็นกลุ่มและเช่ือมโยงถึงกนัได ้

2. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยองคก์รและหน่วยงานต่างๆ มกัจะมี 
เวบ็ไซดบ์นอินเตอร์เน็ทเป็นของตนเองเพื่อให้ขอ้มูลและเป็นการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานให้
บุคคลภายนอกไดรั้บทราบและเป็นแหล่งคน้ควา้เพื่อน าไปใชป้ระโยชนต่์อไป 

3. การอ่านข่าว ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ทสามารถอ่านข่าวต่างๆ ทั้ง ในและ 
ต่างประเทศไดจ้ากอินเตอร์เน็ท โดยมีผูใ้หบ้ริการข่าว เช่น CNN, New York Times, The Wall 
Journal เป็นตน้ การอ่านหนังสือ วารสารและนิตยสาร บนอินเตอร์เน็ทนั้นมีผูใ้ห้บริการส่ือ
ส่ิงพิมพเ์ป็นจ านวนมากท่ีไดจ้ดัท าหนังสือ นิตยสารและวารสารทั้ง ไทยและต่างประเทศใน
รูปแบบอิเลก็ทรอนิสกไ์วบ้ริการใหแ้ก่ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ท 

4. การส่งการ์ดอวยพร ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถส่งไดใ้นโอกาสต่างๆ โดย 
ไม่เสียค่าใชจ่้าย และยงัถือเป็นความสะดวกรวดเร็วอีกดว้ย 

5. การคน้หาขอ้มูลจากหอ้งสมุด ถือเป็นอีกบริการหน่ึงท่ีอยูบ่น 
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อินเตอร์เน็ทท่ีท าใหผู้ใ้ชไ้ดห้าขอ้มูลอยา่งรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายโดยไม่ตอ้งเสียเวลาใน
การเดินทางเพื่อไปท่ีหอ้งสมุดนั้นโดยตรง 

6. การดาวนโ์หลดซอฟแวร์ บริษทัผูผ้ลิตซอฟแวร์หลายๆ แห่ง นิยมให ้
ขอ้มูลและใหด้าวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ ไปท าการทดลองใชไ้ด ้โดยอาจจะเป็นการใหฟ้รีหรือ
มีระยะเวลาในการทดลองใช ้

7. การซ้ือสินคา้และบริการ บนโลกของอินเตอร์เน็ทมีบริการซ้ือขาย 
สินคา้ต่างๆ โดยผูซ้ื้อสามารถเลือกชมสินคา้และรายละเอียดต่างๆ การสั่งซ้ือและช าระเงินก็
สามารถกระท าผ่านอินเตอร์เน็ทได ้ซ่ึงการให้บริการประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมมากในต่างประเทศ
และก าลงัจะเร่ิมแพร่หลายมากข้ึน ในประเทศไทย 

8. การดูหนงัฟังเพลง ผูใ้ชส้ามารถดูโทรทศัน ์ฟังวทิย ุหรือดูรายการ 
ถ่ายทอดสดต่างๆ ของไทยและต่างประเทศได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ทท่ีมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑท่ี์รับได ้

9. การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร หมายถึงการรับและส่งจดหมายอิเลก็ 
ทรอนิสก ์ใหก้บัผูใ้ชค้นอ่ืนๆในระยะเวลาอนัรวดเร็วโดยมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่ามาก ซ่ึงรวมถึงการส่ง
ขอ้มูลประเภทอ่ืนๆ เช่น รูปภาพแฟ้มขอ้มูล ไดอี้กดว้ย 

10. การเล่นเกม การเล่นน้ีเพื่อความบนัเทิงและฝึกทกัษะทางสมอง ซ่ึง 
เกมก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเกมเพื่อการศึกษา เกมแนวไขปริศนาหรือเก
ยทุธศาสตร์ต่างๆ 

11. การสนทนาออนไลน ์ถือเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมเน่ืองจากผูใ้ช ้
สามารถพูดคุยโตต้อบกบัผูใ้ช้อินเตอร์เน็ทรายอ่ืนๆ ได้ทนัทีโดยผ่านแป้นพิมพ์ท่ีจะปรากฏ
ขอ้ความบนหนา้จอของคู่สนทนา 

12. การเรียนทางไกลบนอินเตอร์เน็ท มหาวทิยาลยัในต่างประเทศเร่ิมมี 
การใชก้ารเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ทั้ง ในระดบัปริญญาตรี โท และเอก 
โดยท่ีผูเ้รียนไม่ตอ้งเขา้เรียนในชั้นเรียนแต่จะตอ้งเขา้สู่อินเตอร์เน็ทตามตารางเวลาท่ีไดจ้ดัไว ้

13. การหางานท าบนอินเตอร์เน็ท เวบ็ไซดห์ลายๆ เวบ็ไซดไ์ดเ้ปิด 
ใหบ้ริการในการจดัหางานผา่นระบบอินเตอร์เน็ท ซ้ึง ผูใ้ชส้ามารถคน้หางานของบริษทัต่างๆ ได้
อยา่งรวดเร็วและหลากหลาย 
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2. เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัส่ือการเรียนการสอน 
2.1 ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
ความหมายของส่ือ 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้ค  าจ  ากัดความไว้ในหลายความหมายโดยแบ่ง

ความหมายของส่ือไวท่ี้เก่ียวขอ้งกบัดา้นต่างๆดงัน้ี 
ส่ือในความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัด้านการส่ือสาร 

 ‘ส่ือ’ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็และส่งถ่ายขอ้มูลและข่าวสาร โดยแบ่ง
ส่ือเป็นหลายประเภทดงัน้ี 

1) ส่ือโฆษณา หมายถึง ส่ือประเภทต่างๆท่ีมีเน้ือ หา และเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ 
และวางต าแหน่งเพื่อโฆษณาสินคา้ 

2) ส่ืออิเลคทรอนิค หมายถึง การส่ือสารต่างๆโดยส่งผ่านไฟฟ้า หรือพลงังาน
จกัรกลไฟฟ้า ส่ืออิเลคทรอนิคยงัแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 

2.1 ส่ือดิจิตอล หมายถึง ส่ือทางอิเลคทรอนิค ท่ีใช้เพื่อเก็บ หรือส่ือ 
ตลอดจนรับขอ้มูลท่ีใชค่้าท่ีเป็นตวัเลข 

         2.2 ส่ือธุรกิจอิเลคทรอนิค หมายถึงส่ือดิจิตเพื่อธุรกิจอิเลคทรอนิค 
                    2.3 ส่ือไฮเปอร์มีเดีย หมายถึง ส่ือท่ีเก่ียวกบัไฮเปอร์ลิงคต่์างๆ 
        2.4 ส่ือมลัติมีเดีย หมายถึง การส่ือสารท่ีรวมรูปแบบของเน้ือ หาดา้นการส่ือสารและ 
กระบวนการเขา้ไวด้ว้ยกนั 

3) ส่ือส่ิงพิมพ ์หมายถึง การส่ือสารโดยผา่นกระดาษหรือผนืผา้ใบ 
4) ส่ือเผยแพร่ หมายถึง ส่ือใดกต็ามท่ีท าไม่ไดคิ้ดค่าใชจ่้ายเพื่อไปสู่สาธารณะ 
5) ส่ือมวลชน หมายถึง เคร่ืองมือ หรือวธีิการทุกวธีิในการส่ือสารมวลชน 
6) ส่ือกระจายเสียง หมายถึง การส่ือสารโดยการส่งผ่านเครือข่ายทางการส่ือสาร

ท่ีเป็นอิเลคทรอนิคเพื่อมวลชน 
7) ส่ือใหม่ หมายถึง ส่ือมวลชนท่ีใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารดา้นการข่าว 
8) ส่ือดา้นการข่าว (ประเทศสหรัฐอเมริกา) หมายถึง ส่ือดา้นการข่าวของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
9) ส่ือใหม่ (ในอีกความหมายหน่ึง) หมายถึง ส่ือท่ีสามารถน ามาใช้ในการ

สร้างสรรคห์รือช่วยใหค้อมพิวเตอร์สมยัใหม่มีกระบวนการท างานท่ีมีพลงั 
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10) ส่ือช่วยบนัทึก หมายถึง เคร่ืองมือท่ีไดรั้บการน ามาใชเ้พื่อเกบ็ขอ้มูล 
 
ส่ือในความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัด้านคอมพวิเตอร์ 
ส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์มี 2 ลกัษณะ คือ การส่ือสารทางเดียว และสองทาง 

1) ส่ือขอ้มูลดา้นคอมพิวเตอร์ หมายถึง เคร่ืองมือ หรือ วสัดุท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลท่ีใชใ้น 
คอมพิวเตอร์ 

2) ส่ือมีเดียเพลเยอร์ (แอพพลิเคชัน่ ซอฟแวร์) หมายถึง ช้ินส่วนอุปกรณ์ซอฟแวร์ท่ีไดรั้บ
การออกแบบมาเพื่อใชเ้ล่นใหเ้กิดเสียงและภาพ 
  
ส่ือในความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์ 
มีความหมายท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ดงัน้ี 

1) ส่ือเติบโต หมายถึง วตัถุหรือส่ิงต่างๆท่ีอยู่ในองคาพยพส่วนเล็กๆ หรือในเซลส์ท่ี
สามารถ 
เจริญเติบโตได ้

2) ส่ือกรอง หมายถึง ส่ือหรือตวักลางท่ีประกอบดว้ยวตัถุกรองท่ีแตกต่างหลายชนิด 
3) ส่ือหุม้เซลส์ หมายถึง เน้ือ เยือ่หุม้เซลส์ท่ีเป็นแผ่นบาง เป็นชั้น ท่ีอยูต่รงกลางของผนงั

เส้นเลือด 
 

ส่ือในความหมายทีเ่กีย่วข้องกบัศิลปะ 
มีความหมายท่ีเก่ียวกบัศิลปะแขนงต่างๆดงัน้ี 

1) ส่ือ หมายถึง วสัดุ และวธีิการท่ีใชโ้ดยศิลปินผูส้ร้างงานศิลปะ 
2) ส่ือ หมายถึง วสัดุท่ีใชใ้นการท าให้งานศิลปะส าเร็จลงได ้เช่น ในกระบวนการmass 

finishingหรือ abrasive blasting 
(อา้งจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Media) ชอรส์ (Shores 1960 : 1) กล่าวว่าส่ือการ

สอนเป็นเคร่ืองมือช่วยส่ือความหมายจดัโดยครูและนกัเรียน เพื่อเสริมการเรียนรู้ เคร่ืองมือการ
สอนทุกชนิดจดัเป็นส่ือการสอน เช่น หนงัสือในหอ้งสมุด โสตทศันวสัดุต่างๆ เช่น ฟิลม์สตริป 
สไลด ์แผนท่ี ของจริง ทรัพยากรจากชุมชน เป็นตน้ 
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กู๊ด (Good 1973 : 307, อา้งถึงใน ยพุิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตนับรรจง 2535 : 
18) กล่าวว่า ส่ือการสอนคือวิธีการและวสัดุอ่ืนใดท่ีแสดงให้เห็นเน้ือ หาสาระอย่าง
สมบูรณ์แบบโดยตวัของมนัเอง และเป็นผู ้ส่งเสริมอย่างกวา้งขวางมากกว่าท่ีจะเป็น
ส่วนประกอบของกระบวนการเรียนการสอน 

กิดานนัท ์มลิทอง (2548 ข : 18) กล่าววา่ ส่ือนบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทอยา่งมากใน
การเรียนการสอนเน่ืองจากเป็นตวักลางท่ีช่วยให้การส่ือสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน
ด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือ หาบทเรียนไดต้รงกบัท่ี
ผูส้อนตอ้งการ การใช้ส่ือการสอนนั้น ผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงลกัษณะเฉพาะและ
คุณสมบติัของส่ือแต่ละชนิด เพื่อเลือกใช้ส่ือให้ตรงกบัวตัถุประสงค์การเรียนและการ
สอน สามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนเพื่อให้การจดัการเรียนการสอน
ด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

วาสนา ชาวหา (2533 : 8) กล่าวว่า ส่ือการสอนหมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีเป็น
ตัวกลางหรือพาหนะน าความรู้ไปสู่ผูเ้รียนและท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งดี 

สมบูรณ์ สงวนญาติ (2534 : 42-43) กล่าววา่ ส่ือการเรียนการสอนหมายถึง ทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีผูส้อนและผูเ้รียนน ามาใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อช่วยใหก้ระบวนการเรียนรู้
ด าเนินไปสู่เป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ วตัถุส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ หรือ
มนุษยส์ร้างข้ึน มา รวมทั้ง วธีิการสอนและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 

จริยา เหนียนเฉลย (2535 : 4) กล่าวว่า ส่ือการเรียนการสอนหมายถึง การน าวสัดุ
เคร่ืองมือและวธีิการมาเป็นสะพานเช่ือมโยงความรู้เน้ือ หาไปยงัผูเ้รียนได ้เพื่อท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีถ่ายทอดซ่ึงกนัและกนัไดผ้ลตรงตามจุดมุ่งหมาย 

ประมาณ ฮะกีมี (2535 : 338) กล่าวว่า ส่ือการสอนหมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและเทคนิคซ่ึงช่วยถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ และอ่ืนๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียนตามความ
มุ่งหมายของการสอน 

สุโชติ ดาวสุโข และ สาโรจน์ แพ่งยงั (2535 : 11) กล่าวว่า ส่ือการสอนหมายถึง
ส่ิงใด ๆ กต็ามท่ีเป็นตวักลางถ่ายทอดความรู้หรือช่วยในการเรียนรู้ ซ่ึงผูส้อนและผูเ้รียน
เป็นผูใ้ชเ้พื่อช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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สรุปได้ว่า ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงท่ีอยู่รอบตัว ซ่ึงอาจเป็นรูปธรรมหรือ
นามธรรม โดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถน ามาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้ง ไว ้

 
2.2 ความส าคญัของส่ือการเรียนการสอน 
ยพุิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตนับรรจง (2535 : 16-17) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของส่ือ

การเรียนการสอนดงัน้ี 
1. ส่ือการเรียนการสอนจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดแ้จ่มแจง้ยิง่ข้ึน 
2. ช่วยในการสอนนกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั เช่น นกัเรียนบางคนซ่ึง

เรียนอ่อน  
อาจจะต้องใช้รูปภาพ ส่ือรูปธรรม หรือชุดการเรียนการสอนรายบุคคล ช่วยให้เขาบรรลุ
จุดประสงคใ์นการเรียน 

3. ช่วยสร้างเสริมความสนใจของนกัเรียนเสียเวลาเพราะใชส่ื้อการเรียนการสอน
ไม่เป็น 
   5. เพื่อช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะน าไปสู่นามธรรม

และท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจแน่นแฟ้นและจ าไดน้าน 
           6. ใชส่ื้อการสอนนั้น เพื่อช่วยในการอธิบายขยายขอ้ความ

และสรุปขอ้ความได ้
           7. เพื่อเสริมสร้างเจตคติท่ีดีแก่นกัเรียน 
           8. เพื่อเสริมใหน้กัเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 

2.3 บทบาทของส่ือการเรียนการสอน 
ประมาณ ฮะกีมี (2535 : 339) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของส่ือในกระบวนการสอนไวโ้ดยสรุป

ดงัน้ี 
1. การดึงดูดและควบคุมความสนใจและตั้ง ใจของผูเ้รียน 
2. การเสนอหรือใหแ้บบอยา่งของการกระท าใหแ้ก่ผูเ้รียน 
3. การกระตุน้ให้เกิดการเช่ือมโยงทางความคิดระหว่างประสบการณ์เดิมกบั

ประสบการณ์ใหม่ 
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4. การเสนอส่ิงใหม่ทางการเรียน 
5. การช้ีแนะและใหค้วามสะดวกในการเรียน 
6. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน 
7. การตรวจสอบและประเมินผลการเรียน 
8. การถ่ายโยงการเรียนรู้ 
9. การท าใหส่ิ้งท่ีเรียนรู้แลว้คงอยูต่ลอดไป 

 
2.4 คุณค่าของส่ือการเรียนการสอน 

สุโชติ ดาวสุโข และ สาโรจน์ แพ่งยงั (2535 : 12) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของส่ือการ
สอน ดงัน้ี 

1. ช่วยใหผู้เ้รียนจ าไดเ้ร็วและจ าไดน้าน 
2. ช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนและมีส่วนร่วมในการเรียน 
3. ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดช้ดัเจน 
4. ช่วยใหเ้รียนรู้ไดม้ากข้ึน ในเวลาท่ีมีจ  ากดั 
5. ช่วยใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและแกปั้ญหา 
6. ช่วยใหก้ารเรียนการสอนง่าย เพราะสามารถ 
    6.1 ท าส่ิงนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม 
    6.2 ท าส่ิงซบัซอ้นใหง่้ายข้ึน (ยาก ง่าย) 
    6.3 ท าส่ิงเคล่ือนไหวชา้ใหเ้ร็ว 
    6.4 ท าส่ิงเคล่ือนไหวเร็วใหช้า้ 

        6.5 ท าส่ิงท่ีเลก็ใหโ้ตข้ึน 
    6.6 ท าส่ิงท่ีใหญ่ใหเ้ลก็ลง 
    6.7 น าส่ิงท่ีอยูไ่กลมาศึกษาได ้
    6.8 น าส่ิงล้ีลบัมาศึกษาได ้

 
2.5 ประเภทของส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ตวักลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
ทกัษะ 
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ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผูเ้รียน และท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพประเภท
ของส่ือการ 
เรียนการสอนส่ือการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลกัษณะได ้4 ประเภทคือ 

1. ส่ือประเภทวสัดุ ไดแ้ก่สไลด ์แผ่นใส เอกสาร ต ารา สารเคมี ส่ิงพิมพต่์าง ๆ และคู่มือ
การฝึกปฏิบติั 

2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ ไดแ้ก่ของจริง หุ่นจ าลอง เคร่ืองเล่นเทปเสียง เคร่ืองเล่นวีดิทศัน ์
เคร่ืองฉาย 
แผน่ใส อุปกรณ์และเคร่ืองมือในหอ้งปฏิบติัการ 

3. ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ไดแ้ก่การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบติั การ
ฝึกงาน การ 
จดันิทรรศการ และสถานการณ์จ าลอง 

4. ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ 
(Computer presentation) การใช ้Intranet และ Internet เพื่อการส่ือสาร (Electronic mail: E-mail) 
และการใช ้WWW (World Wide Web) 
ส่ือการเรียนการสอนจ าแนกตามประสบการณ์ 

1. ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย ประสบการณ์ขั้น น้ีเป็นรากฐานส าคญัของ
การศึกษาทั้ง 
ปวง เป็นประสบการณ์ท่ีผู ้เรียนได้รับมาจากความเป็นจริงและด้วยตัวเองโดยตรง ผู ้รับ
ประสบการณ์น้ีจะได ้
เห็น ไดจ้บั ไดท้  า ไดรู้้สึก และไดด้มกล่ินจากของจริง ดงันั้น ส่ือการสอนท่ีไหป้ระสบการณ์การ
เรียนรู้ในขั้น น้ี 
กคื็อของจริงหรือความเป็นจริงในชีวติของคนเรานัน่เอง 

2. ประสบการณ์จ าลอง เป็นท่ียอมรับกนัวา่ศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าท่ีจะเรียนรู้
ไดห้มด 
ส้ิน จากประสบการณ์ตรงในชีวติ บางกรณีกอ็ยูใ่นอดีต หรือซบัซอ้นเร้นลบัหรือเป็นอนัตราย ไม่
สะดวกต่อ 
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การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้มีการจ าลองส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นมาเพื่อการศึกษา ของ
จ าลอง 
บางอยา่งอาจจะเรียนไดง่้ายกวา่และสะดวกกวา่ 

3. ประสบการณ์นาฏการ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนเรานั้น มีหลายส่ิงหลาย
อยา่งท่ีเราไม่สามารถ 
ประสบไดด้ว้ยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต เร่ืองราวในวรรณคดี การเรียนในเร่ืองท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบั 
สถานท่ี หรือเร่ืองธรรมชาติท่ีเป็นนามธรรม การแสดงละครจะช่วยไปใหเ้ราไดเ้ขา้ไปใกลค้วาม
เป็นจริงมาก 
ท่ีสุด เช่น ฉาก เคร่ืองแต่งตวั เคร่ืองมือ หุ่นต่าง ๆ เป็นตน้ 

4. การสาธิต การสาธิตคือ การอธิบายถึงขอ้เท็จจริงหรือแบ่งความคิด หรือ
กระบวนการต่าง ๆให ้
ผูฟั้งแลเห็นไปดว้ย เช่น ครูวิทยาศาสตร์เตรียมก๊าซออกซิเจนให้นกัเรียนดู ก็เป็นการสาธิต การ
สาธิตก ็
เหมือนกบันาฏการ หรือการศึกษานอกสถานท่ี เราถือเป็นส่ือการสอนอยา่งหน่ึง ซ่ึงในการสาธิต
น้ีอาจรวม 
เอาส่ิงของท่ีใชป้ระกอบหลายอยา่ง นบัตั้ง แต่ของจริงไปจนถึงตวัหนงัสือ หรือค าพูดเขา้ไวด้ว้ย 
แต่เราไม่ 
เพ่งเล็งถึงส่ิงเหล่าน้ีเราจะให้ความส าคญักบักระบวนการทั้ง หมดท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเฝ้าสังเกตอยู่
โดยตลอด 

5. การศึกษานอกสถานท่ี การพานกัเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี เป็นการสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนจากแหล่งขอ้มูล แหล่งความรู้ท่ีมีอยูจ่ริง
ภายนอกห้องเรียน ดังนั้น การศึกษานอกสถานท่ีจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีเป็นส่ือกลางให้
นกัเรียนไดเ้รียนจากของจริง 

6. นิทรรศการ นิทรรศการมีความหมายท่ีกวา้งขวาง เพราะหมายถึง การจดัแสดง
ส่ิงต่างๆ เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูช้ม ดงันั้น นิทรรศการจึงเป็นการรวมส่ือต่าง ๆ มากมายหลาย
ชนิด การจดันิทรรศการท่ีให้ผูเ้รียนมามีส่วนร่วมในการจดั จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มี
โอกาสคิดสร้างสรรคมี์ส่วนร่วม และไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัดว้ยตวัของเขาเอง 
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7. โทรทศัน์และภาพยนตร์ โทรทศัน์เป็นส่ือการสอนท่ีมีบทบาทมากในปัจจุบนั เพราะ
ไดเ้ห็นทั้งภาพและไดย้นิเสียงในเวลาเดียวกนั และยงัสามารถแพร่และถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีก าลงั
เกิดข้ึน ได้ด้วยนอกจากนั้น โทรทศัน์ยงัมีหลายรูปแบบ เช่น โทรทศัน์วงจรปิด ซ่ึงโรงเรียน
สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียงัมีโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างกวา้งขวางภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีจ าลองเหตุการณ์มาให้ผูช้มหรือ
ผูเ้รียนไดดู้และไดฟั้งอยา่งใกลเ้คียงกบัความจริง แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน 
ได้ ถึงอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ก็ย ังนับว่า เป็นส่ือท่ีมีบทบาทมากในการเรียนการสอน 
เช่นเดียวกนักบัโทรทศัน ์

8. ภาพน่ิง การบนัทึกเสียง และวทิย ุภาพน่ิง ไดแ้ก่ ภาพถ่าย ภาพวาดซ่ึงมีทั้ง ภาพทึบแสง
และโปร่งแสง ภาพทึบแสงคือรูปถ่าย ภาพวาด หรือภาพในส่ิงพิมพต่์าง ๆ ส่วนภาพน่ิงโปร่งใส
หมายถึงสไลด ์ฟิลม์สตริป ภาพโปร่งใสท่ีใชก้บัเคร่ืองฉายวสัดุโปร่งใส เป็นตน้ ภาพน่ิงสามารถ
จ าลองความเป็นจริงมาให้เราศึกษาบนจอได ้การบนัทึกเสียง ไดแ้ก่ แผ่นเสียงและเคร่ืองเล่น
แผ่นเสียง เทปและเคร่ืองบนัทึกเสียง และเคร่ืองขยายเสียงตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
เสียง ซ่ึงนอกจากจะสามารถน ามาใชอ้ยา่งอิสระในการเรียนการสอนดว้ยแลว้ ยงัใชก้บัรายการ
วทิยแุละกิจกรรมการศึกษาอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย ส่วนวทิยนุั้น ปัจจุบนัท่ียอมรับกนัแลว้วา่ ช่วยการศึกษา
และการเรียนการสอนไดม้าก ซ่ึงไม่จ ากดัอยูแ่ต่เพียงวิทยโุรงเรียนเท่านั้นแต่ยงัหมายรวมถึงวิทยุ
ทัว่ไปอีกดว้ย 

9. ทศันสัญลกัษณ์ ส่ือการสอนประเภททศันสัญญลกัษณ์น้ีมีมากมายหลายชนิด เช่น 
แผนภูมิ 
แผนภาพ แผนท่ี แผนผงั ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น ส่ือเหล่าน้ีเป็นส่ือท่ีมีลักษณะเป็น
สัญลกัษณ์ส าหรับ 
ถ่ายทอดความหมายใหเ้ขา้ใจไดร้วดเร็วข้ึน 

10.วจนสัญลกัษณ์ ส่ือขั้น น้ี เป็นส่ือท่ีจดัว่า เป็นขั้น ท่ีเป็นนามธรรมมากท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ 
ตวัหนงัสือหรืออกัษร สัญลกัษณ์ทางค าพดูท่ีเป็นเสียงพดู ความเป็นรูปธรรมของส่ือประเภทน้ีจะ
ไม่คงเหลืออยูเ่ลยอยา่งไรกดี็ ถึงแมส่ื้อประเภทน้ีจะมีลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมท่ีสุดกต็าม เรากใ็ช้
ประโยชนจ์ากส่ือประเภทน้ีมาก เพราะตอ้งใชใ้นการส่ือความหมายอยูต่ลอดเวลา 
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ส่ือการเรียนการสอนจ าแนกตามคุณสมบัติ 
Wilbure Young ไดจ้ดัแบ่งไวด้งัน้ี 

1. ทศันวสัดุ (Visual Materials) เช่น กระดานด า แผนภูมิ รูปภาพ ฟิลม์สตริป 
สไลด ์ฯลฯ 

2. โสตวสัดุ (Audio Materisls ) เช่น เคร่ืองบนัทึกเสียง (Tape Recorder) 
เคร่ืองรับวทิย ุ
หอ้งปฏิบติัการทางภาษา ระบบขยายเสียง ฯลฯ 

3. โสตทศันวสัดุ (Audio Visual Materials) เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน ์ฯลฯ 
4. เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ (Equipments) เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองฉายฟิลม์

สตริป เคร่ือง 
ฉายสไลด ์

5. กิจกรรมต่าง ๆ (Activities )เช่น นิทรรศการ การสาธิต ทศันศึกษา ฯลฯ 
 

ส่ือการเรียนการสอนจ าแนกตามรูปแบบ 
(Form)Louis Shores ไดแ้บ่งประเภทส่ือการสอนตามแบบไว ้ดงัน้ี 

1. ส่ิงตีพิมพ ์(Printed Materials) เช่น หนงัสือแบบเรียน เอกสารการสอน ฯลฯ 
2 วสัดุกกราฟิก เช่น แผนภูมิ ( Charts) แผนสถิติ (Graph) แผนภาพ (Diagram) 

ฯลฯ 
3. วสัดุฉายและเคร่ืองฉาย (Projected Materials and Equipment) เช่น ภาพยนตร์ 

สไลด ์ฯลฯ 
4. วสัดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) เช่น วทิย ุเคร่ืองบนัทึกเสียง 
 

ส่ือการเรียนการสอนตามลกัษณะและการใช้ 
1. เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) 
2. วสัดุ (Software) 
3. เทคนิคหรือวธีิการ (Techinques or Methods) 
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ยพุิน พิพิธกุล และ อรพรรณ ตนับรรจง (2533 : 18-19) ไดแ้บ่งส่ือการเรียนการสอน
ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. วสัดุ ไดแ้ก่ วสัดุส่ิงพิมพ ์วสัดุประดิษฐ ์วสัดุถาวร และวสัดุส้ิน เปลือง 
2. อุปกรณ์ ไดแ้ก่ เคร่ืองฉายสไลด ์เคร่ืองเทปบนัทึกภาพ เคร่ืองฉายภาพโปร่งใสและอ่ืน 

ๆ 
3. กิจกรรม ไดแ้ก่ การสาธิต การทดลอง การแสดง การ์ตูน เกมปริศนา เป็นตน้ 
4. ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ตวันกัเรียน โต๊ะ กระดาน สมุด ฝาผนงั พื้น หอ้ง 
 
สุโชติ ดาวสุโข และ สาโรจน์ แพ่งยงั (2535 : 12) ไดแ้บ่งประเภทของส่ือการสอน

ออกเป็น 3 
ประเภท ดงัน้ี 

1. ส่ือประเภทวสัดุ (Software) หมายถึง ส่ือท่ีมีขนาดเลก็ ท าหนา้ท่ีเกบ็เน้ือ หาความรู้ใน
ลกัษณะ 
ของภาพและเสียง ส่ือประเภทน้ี แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 

1.1 ส่ือวสัดุประเภทส่ิงพิมพ ์(Printed) เช่น เอกสารค าสอน หนงัสือ ต ารา และส่ือ
ประเภท 

ท่ีตอ้งเขียนหรือพิมพทุ์กชนิด 
1.2 ส่ือวสัดุประเภทไม่ใช่ส่ิงพิมพ ์(Non-Print) เป็นส่ืออ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก

ส่ิงพิมพ ์เช่น 
ของจริง ของตวัอยา่ง ของจ าลอง กระดานด า ป้ายชนิดต่างๆ รวมถึงวสัดุท่ีตอ้งใชก้บัเคร่ืองมือ 

2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ (Hardware) เป็นส่ือประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีตอ้งอาศยั
กระแสไฟฟ้า 
เม่ือจะท างาน เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองฉายภาพโปร่งใสเคร่ืองเทป
บนัทึกเสียง 
วทิย ุวดีีโอเทป เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองเล่นแผน่เสียง คอมพิวเตอร์ โทรทศัน ์

3. ส่ือประเภทวธีิการ (Technique) เป็นส่ือประเภทวธีิการและกิจกรรม หรือกระบวนการ
และ 
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วิธีการต่างๆ เช่น การบรรยาย การสาธิต การสอนรายบุคคล เกม การแสดงละครกลุ่มสัมพนัธ์ 
การศึกษา 
นอกสถานท่ี สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมติ 
 
2.6 หลกัการพจิารณาเลอืกส่ือการเรียนการสอน 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 157) ไดก้ล่าวถึงหลกัการในการเลือกส่ือการเรียน
การสอนดงัน้ี 

1. ส่ือตอ้งสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายและเร่ืองท่ีจะสอน 
2. ส่ือตอ้งเหมาะสมกบัความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
3. เหมาะสมกบัวยัและระดบัชั้น ของผูเ้รียน 
4. เน้ือ หาวธีิใชไ้ม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
5. น่าสนใจ ทนัสมยั และไม่ซบัซอ้น 
6. เน้ือ หามีความถูกตอ้ง 
7. เทคนิคการผลิตดี เช่น เก่ียวกบัขนาด สี เสียง ภาพ ความเป็นจริง และ

การจูงใจเป็นตน้ 
 8. เป็นส่ือท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
9. สามารถน าเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนไดดี้ 
          10.ถ้ามีส่ือการสอนท่ีหลายอย่างในเร่ืองเดียวกันให้พิจารณาว่าส่ิงใด

เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูเ้รียนไดดี้ท่ีสุดในเวลาอนัสั้นท่ีสุด 
จริยา เหนียนเฉลย (2535 : 7-8) ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑใ์นการเลือกใชส่ื้อการเรียน

การสอน ดงัน้ี 
            1. ความเหมาะสม ส่ือท่ีจะใชเ้หมาะสมกบัเน้ือ หาและวตัถุประสงคข์อง

การสอนหรือเน้ือหา 
 2. ความถูกตอ้ง ส่ือท่ีใชช่้วยให้นกัเรียนไดข้อ้สรุปท่ีถูกตอ้งหรือไม่ใน

เน้ือ หา 
             3. ความเขา้ใจ ส่ือท่ีใชน้ั้น ช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล และใหข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้งแก่นกัเรียนหรือไม่ 
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       4. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บส่ือท่ีจะใชน้ั้น ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักเรียน
หรือไม่ 

        5. เหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น จ  านวนผูเ้รียน ความสามารถ 
        6. เหมาะสมกบัทศันคติและทกัษะของครูผูส้อนหรือไม่ 

           7. ใชก้ารไดดี้ ในแง่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ไดดี้หรือไม่ 
       8. คุม้กบัราคา และการลงทุนในการผลิตและการน าไปใช ้
      9. ส่ือนั้น ช่วยใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมตามท่ีตอ้งการหรือไม่ 

         10. ระยะเวลาในการเสนอส่ือการสอนนั้น เหมาะสมหรือไม่ 
        11. ส่ือนั้น ช่วยเสนอแนะกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนกัเรียนอาจปฏิบติัเพิ่มเติมไดห้รือไม่ 

     12. มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือนั้น แค่ไหน อาทิ เช่น สถานท่ี แสง
สวา่งส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
2.7 การใช้ส่ือการเรียนการสอน 

จริยา เหนียนเฉลย (2535 : 8-9) ได้กล่าวถึงการใช้ส่ือการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพนั้น ผูส้อน 
ควรมีการวางแผนการใชต้ามล าดบัขั้น ดงัน้ี 

การเตรียมการก่อนการใช้ส่ือการสอน เ ม่ือครูได้วางแผนว่าจะใช้ส่ือการสอน
ประกอบการสอน 
ครูผูส้อนควรพิจารณาเตรียมการต่างๆ ตามล าดบัดงัน้ี 

1. การเตรียมตวัผูส้อน 
1.1 พิจารณาคุณค่าและวตัถุประสงคข์องบทเรียนท่ีจะสอน 
1.2 พิจารณาถึงส่ิงท่ีจะเป็นปัญหาในการสอน 
1.3 พิจารณาความตอ้งการและความสนใจของผูส้อน 
1.4 เลือกหาหรือท าส่ือการสอน ซ่ึงจะท าการแกปั้ญหาการเรียนในชั้น ได ้
1.5 พิจารณาถึงวธีิท่ีจะใชส่ื้อการสอนนั้น ใหเ้ป็นผลดีท่ีสุด 
1.6 ตระเตรียมและไดท้ดลองเป็นอยา่งดีก่อนใชใ้นหอ้งเรียน 

2. การเตรียมชั้น เรียน 
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2.1 เตรียมเคร่ืองอ านวยความสะดวก ท่ีจะตอ้งใช้ร่วมกบัส่ือการสอนท่ี
เลือกไวเ้ช่น สายไฟ 
หมอ้แปลงไฟ แผงติดภาพ โต๊ะสาธิต ฯลฯ 

2.2 เตรียมจัดท่ีนั่ง ท่ีตั้ ง อุปกรณ์ การระบายอากาศ จัดตั้ ง เคร่ืองมือ 
จดัการควบคุมเสียง 
แสงสวา่ง ใหมี้ระดบัท่ีไดย้นิและเห็นโดยทัว่กนั 

3. การเตรียมผูเ้รียน 
            3.1 อธิบายใหผู้เ้รียนทราบล่วงหนา้จะใชส่ื้ออะไร สอนอะไร เพื่อ

อะไร ท่ีไหน 
 
 3.2 อธิบายให้ผูเ้รียนทราบล่วงหนา้ว่าจะตอ้งมีส่วนร่วมในระหว่างการ

ใชอุ้ปกรณ์อย่างไรบา้ง เช่น คอยสังเกตหรือฟังตรงท่ีส าคญั การหาค าตอบและ
ค าศพัทใ์หม่ซ่ึงครูบอกหรือเขียนใหท้ราบล่วงหนา้ 

 3.3 อธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจว่ากิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัหลงัจากใช้ส่ือการ
สอนประกอบการสอนแลว้จะมีอะไรบา้ง 
 
2.8 ประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอน 

ประโยชนข์องส่ือการเรียนการสอน 
1. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
  1.1 เรียนรู้ไดดี้ข้ึน จากประสบการณ์ท่ีมีความหมายในรูปแบบต่างๆ 

                    1.2 เรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          1.3 เรียนรู้ไดง่้ายและเขา้ใจไดช้ดัเจน 
          1.4 เรียนรู้ไดม้ากข้ึน 
          1.5 เรียนรู้ไดใ้นเวลาท่ีจ  ากดั 
2. ช่วยใหส้ามารถเอาชนะขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
2.1 ท าส่ิงนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน 
          2.2 ท าส่ิงซบัซอ้นใหง่้ายข้ึน 
          2.3 ท าส่ิงเคล่ือนไหวชา้ใหเ้ร็วข้ึน 
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          2.4 ท าส่ิงเคล่ือนไหวเร็วใหช้า้ลง 
          2.5 ท าส่ิงเลก็ใหใ้หญ่ข้ึน 
          2.6 ท าส่ิงใหญ่ใหเ้ลก็ลง 
          2.7 น าส่ิงท่ีอยูไ่กลมาศึกษาได ้
         2.8 น าส่ิงท่ีเกิดในอดีตมาศึกษาไดช่้วยกระตุน้ความสนใจของผู ้
         2.9 ช่วยใหจ้ดจ าไดน้าน เกิดความประทบัใจและมัน่ใจในการเรียน 

          2.10 ช่วยใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและแกปั้ญหา 
        2.11 ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 

คุณค่าของส่ือการเรียนการสอนการเรียนการสอน 
1.ส่ือการเรียนการสอนสามารถเอาชนะขอ้จ ากดัเร่ืองความแตกต่างกนัของประสบการณ์

ดั้ ง เดิมของผูเ้รียน คือเม่ือใช้ส่ือการเรียนการสอนแลว้จะช่วยให้เด็กซ่ึงมีประสบการณ์เดิม
ต่างกนัเขา้ใจไดใ้กลเ้คียงกนั 

2.ขจดัปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองสถานท่ี ประสบการณ์ตรงบางอยา่ง หรือการเรียนรู้ 
3.ท าใหเ้ดก็ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
4.ส่ือการเรียนการสอนท าใหเ้ดก็มีความคิดรวบยอดเป็นอยา่งเดียวกนั 
5.ท าใหเ้ดก็มีมโนภาพเร่ิมแรกอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
6.ท าใหเ้ด็กมีความสนใจและตอ้งการเรียนในเร่ืองต่าง ๆ มากข้ึน เช่นการอ่าน ความคิด

ริเร่ิม 
สร้างสรรค ์ทศันคติ การแกปั้ญหา ฯลฯ 

7.เป็นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ 
8.ช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม 
 

3. ทฤษฎกีารเรียนรู้และจิตวทิยาการเรียนรู้ 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2540 : 43-47) ไดก้ล่าวทฤษฏีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา มีดงัน้ี 
1. ทฤษฎพีฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

เป็นทฤษฎีซ่ึงเช่ือวา่จิตวทิยาเป็นเสมือนการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ของพฤติกรรม 
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มนุษย(์Scientific Study of Human Behavior) และการเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกต
ไดจ้าก พฤติกรรมภายนอก นอกจากน้ีย ั้งมีแนวคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้าและการ
ตอบสนอง (Stimuli and Response ) เช่ือว่าการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของมนุษยจ์ะเกิดข้ึน ควบคู่
กนัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมนอกจากน้ีย ั้งเช่ือว่า การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมแบบแสดง
อาการกระท า (Operant Conditioning) 
ซ่ึง มีการเสริมแรง (Reinforcement) เป็นตวัการ โดยทฤษฏีพฤติกรรมนิยมน้ีจะไม่พูดถึงความ
นึกคิดภายในของมนุษย ์ความทรงจ า ภาพ ความรู้สึก โดยถือว่าค  าเหล่าน้ีเป็นค าต้องห้าม 
(Taboo) ซ่ึง ทฤษฎีน้ีส่งผลต่อการเรียนการสอนท่ีส าคญัในยคุนั้นในลกัษณะท่ีการเรียนเป็นชุด
ของพฤติกรรมซ่ึง จะตอ้งเกิดข้ึน ตามล าดบัท่ีแน่ชดั การท่ีผูเ้รียนจะบรรลุวตัถุประสงค์ไดน้ั้น
จะตอ้งมีการเรียนตามขั้นตอนเป็นวตัถุประสงค์ ๆ ไป ผลท่ีได้จากการเรียนขั้นแรกน้ีจะเป็น
พื้นฐานของการเรียนในขั้นต่อๆ ไป ในท่ีสุดส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา ท่ีออกแบบตามแนวคิด
ของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมน้ีจะมีโครงสร้างของบทเรียนในลกัษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดย
ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการน าเสนอเน้ือหาในล าดบัท่ีเหมือนกนัและตายตวั ซ่ึง เป็นล าดบัท่ีผูส้อน
ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า เป็นล าดบัการสอนท่ีดีและผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดนอกจากนั้นจะมีการตั้ง ค  าถามถามผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ โดยหากผูเ้รียนตอบถูกก็จะ
ไดรั้บการตอบสนองในรูปผลป้อนกลบัทางบวกหรือรางวลั (Reward) ในทางตรงกนัขา้ม หาก
ผูเ้รียนตอบผดิกจ็ะไดรั้บการตอบสนองในรูปของผลป้อนกลบัในทางลบและค าอธิบายหรือการ
ลงโทษ(Punishment) ซ่ึง ผลป้อนกลบัน้ีถือเป็นการเสริมแรงเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ ส่ือ
มลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม จะบงัคบัใหผู้เ้รียนผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้ามจุดประสงค์เสียก่อน จึงจะสามารถผ่านไปศึกษาต่อยงั
เน้ือหาของวตัถุประสงค์ต่อไปไดห้ากไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีu3585 ก  าหนดไวผู้เ้รียนจะตอ้งกลบัไป
ศึกษาในเน้ือหาเดิมอีกคร้ังจะกวา่จะผา่นการประเมิน 

2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) 
เกิดจากแนวคิดของชอมสกี ้้ (Chomsky) ท่ีไม่เห็นดว้ยกบั สกินเนอร์ (Skinner)  

บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการมองพฤติกรรมมนุษยไ์วว้่าเป็นเหมือนการทดลองทาง
วทิยาศาสตร์ ชอมสกีเ้้ช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเป็นเร่ืองของภายในจิตใจมนุษย ์ไม่ใช่ผา้
ขาวท่ีเม่ือใส่สีอะไรลงไปกจ็ะกลายเป็นสีนั้นมนุษยมี์ความนึกคิด มีอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึก
ภายในท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรท่ีจะค านึงถึงความ
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แตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ย ในช่วงน้ีมีแนวคิดต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น แนวคิดเก่ียวกบัการ
จ า (Short Term Memory , Long Term Memory and Retention)แนวคิด เก่ียวกบัการแบ่งความรู้
ออกเป็น 3 ลกัษณะคือ ความรู้ในลกัษณะเป็น ขั้นตอน (Proce-duralKnowledge) ซ่ึง เป็นความรู
ท่ีอธิบายว่าท าอย่างไรและเป็นองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการล าดบัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนความรู้ในลกัษณะ
การอธิบาย (Declarative Knowledge) ซ่ึง ไดแ้ก่ความรู้ท่ีอธิบายว่าคืออะไร และความรู้ใน
ลกัษณะเง่ือนไข (Conditional Know-ledge) ซ่ึง ไดแ้ก่ความรู้ท่ีอธิบายว่า เม่ือไร และท าไม ซ่ึง 
ความรู้ 2 ประเภทหลงัน้ีไม่ตอ้งการล าดบัการเรียนรู้ท่ีตายตวัทฤษฎีปัญญานิยมไดส่้งผลต่อการ
เรียนการสอนท่ีส าคัญในยุคนั้นกล่าวคือ ทฤษฎีปัญญานิยมท าให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับการ
ออกแบบในลกัษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder) ซ่ึงเป็นการออกแบบใน
ลกัษณะสาขา หากเม่ือเปรียบเทียบกบับทเรียนท่ีออกแบบตามแนวคิดของพฤติกรรมนิยมแลว้จะ
ท าให้ผูเ้รียนมีอิสระมากข้ึน ในการควบคุมการเรียนดว้ยตวัเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอิสระ
มากข้ึน ในการเลือกล าดบัของการน าเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน ส่ือมลัติมีเดียเพื่อ
การศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยม จะมีโครงสร้างของบทเรียนในลกัษณะ
สาขาอีกเช่นเดียวกนั โดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในล าดบัท่ีไม่เหมือนกนั โดย
เน้ือหาท่ีจะไดรั้บการน าเสนอต่อไปนั้นจะข้ึน อยู่กบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจ
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3. ทฤษฎโีครงสร้างความรู้ (Scheme Theory) 
ภายใตท้ฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) น้ีย ั้งไดเ้กิดทฤษฎีโครงสร้างความรู้  

(Scheme Theory)ข้ึน ซ่ึง เป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่าโครงสร้างภายในของความรู้ท่ีมนุษยมี์อยูน่ั้นจะมี
ลกัษณะเป็นโหนดหรือกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงกนัอยู ่ในการท่ีมนุษยจ์ะรับรู้อะไรใหม่ ๆ นั้นมนุษย์
จะน าความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเพิ่งได้รับนั้ นไปเช่ือมโยงกับกลุ่มความรู้ท่ีมีอยู่ เ ดิม (Pre-existing 
Knowledge) รูเมลฮาร์ท ดาวิดและออโทน่ี (Rumelhart,David and Ortony. 1977) ไดใ้ห้
ความหมายของค า โครงสร้างความรู้ไวว้่าเป็นโครงสร้างขอ้มูลภายในสมองของมนุษยซ่ึ์ง 
รวบรวมความรู้เก่ียวกบัวตัถุ ล  าดบัเหตุการณ์ รายการกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว ้หนา้ท่ีของโครงสร้าง
ความรู้น้ีกคื็อ การน าไปสู่การรับรู้ขอ้มูล (Perception) การรับรู้ขอ้มูลนั้นไม่สามารถเกิดข้ึน ได ้
หากขาดโครงสร้างของความรู้ (Schema) ทั้ งน้ีก็เพราะการรับรู้ข้อมูลนั้นเป็นการสร้าง
ความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม ภายในกรอบความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ละจาก
การกระตุน้โดยเหตุการณ์หน่ึงๆ ท่ีช่วยใหเ้กิดการเช่ือมโยงความรู้นั้นๆ เขา้ดว้ยกนั การรับรู้เป็น
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ส่ิงส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ เน่ืองจากไม่มีการเรียนรู้ใดท่ีเกิดข้ึน ไดโ้ดยปราศจากการรับรู้ 
นอกจากโครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้และการเรียนรู้แลว้นั้นโครงสร้างความรู้ยงัช่วยใน
การระลึก (Recall) ถึงส่ิงต่างๆท่ีเราเคยเรียนรู้มาการน าทฤษฎีโครงสร้างความรู้มาประยกุตใ์ช ้ใน
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะส่งผลใหล้กัษณะการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีการเช่ือมโยงกนัไป
มา คล้ายใยแมงมุม (Webs) หรือบทเรียนในลักษณะท่ีเรียกว่า บทเรียนแบบส่ือหลายมิติ 
(Hypermedia)สรุปไดว้่า ในการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาจ าเป็นตอ้งน าแนวคิดของ
ทฤษฎีต่าง ๆ มาผสมผสาน บูรณาการกนั เพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างขององค์
ความรู้ในสาขาวิชา ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดส่ื้อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้และตอบสนองลกัษณะโครงสร้างขององคค์วามรู้ของสาขาวชิาท่ีแตกต่างกนั 
 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

4.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
นักวิชาการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ดังเช่น 

กระทรวงศึกษาธิการ (2521, 13) ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวใ้นหนงัสือ
ประมวลศัพท์ทางการศึกษาไว้ว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความส า เร็จหรือ
ความสามารถในการกระท าใดๆท่ีอาศยัทกัษะหรือตอ้งอาศยัความรอบรู้ในวิชาหน่ึงวิชาใด
โดยเฉพาะ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการกระท า
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากท่ีไม่เคยกระท าได ้หรือกระท าไดน้้อยก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอน ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมท่ีสามารถวดัได ้(ภพ เลาหไพบูรณ์, 2542: 295)  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพดา้นต่างๆ
ของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการทดสอบดว้ยวธีิการต่างๆ (สมพร เช้ือพนัธ์, 2547: 53)  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จท่ีไดรั้บจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย จิต
พิสัย และทกัษะพิสัย และยงัไดจ้  าแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงค์
ของการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั (ปราณี กองจินดา, 2549: 42)  

38 



ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการ
สอน (พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ยนิดีสุข, 2548: 125)  

ดงันั้น สรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ เกิด
การฝึกฝนจากการเรียน หรือประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ข้ึนอยูก่บัความตั้งใจของ
แต่ละบุคคล ส่งผลใหแ้ต่ละบุคคลประสบผลส าเร็จท่ีแตกต่างกนั  

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงความรู้ความสามารถท่ีได้รับจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนของผูเ้รียนแต่ละคนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการค านวณ 
เร่ือง Debugging With Scrat ซ่ึงวดัไดจ้ากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนแบบทดสอบจะวดัความสามารถทั้งทางด้านความรู้ ความจ า ความ
เขา้ใจ การน าไปใช ้และ การวเิคราะห์  
การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์  

การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการซ่ึงท าให้ผู ้เ รียนเกิดพฤติกรรมท่ี พึงประสงค์ข้ึน 
วตัถุประสงค์ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ Klopfer นั้น (ภพ เลาหไพบูรณ์, 
2542: 329) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคไ์วเ้ป็น 6 ประเภท คือ  

1. ความรู้และความเขา้ใจ  
2. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์  
3. การน าความรู้และวธีิการทางวทิยาศาสตร์ไปใช ้ 
4. ทกัษะปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือ  
5. เจตคติและความสนใจ  
6. การมีแนวโนม้ในทางวทิยาศาสตร์  
4.2 ความหมายของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
นิภา เมธาวิชยั (2536: 65) ไดก้ล่าวว่า แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความรู้และ

ทกัษะท่ีไดรั้บก่อให้เกิดการพฒันามาจากการเรียนการสอน การฝึกฝน และไดรั้บการอบรมสั่ง
สอน โดยครูอาศยัเคร่ืองมือวดัผลช่วยในการศึกษาว่านักเรียนมีความรู้และทักษะมากน้อย
เพียงใด  

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2542: 72) กล่าวว่า เป็นวิธีการเชิงระบบท่ีใช้ในการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่ สองคนข้ึนไป ณ เวลาหน่ึง หรือของบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนในเวลาต่างกนั  
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เยาวดี วบูิลยศ์รี (2540: 28) ไดก้ล่าวว่า แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบ
ท่ีใชว้ดัความรู้เชิงวชิาการ เนน้การวดัความสามารถจากการเรียนรู้ในอดีต หรือในสภาพปัจจุบนั  

กล่าวโดยสรุปวา่ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู้ท่ี
นกัเรียนไดรั้บจากการเรียนรู้  
 

5.3 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเองเป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเพื่อใชท้ดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของ เดก็ เป็นแบบทดสอบขอ้เขียนซ่ึงแบ่งออกไดอี้ก 2 ชนิดคือ  
1.1 แบบทดสอบอตันยั (Subjective or essay test) เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนด

ค าถามให ้
ผูต้อบเขียนโดยแสดงความรู้ความคิดไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

1.2 แบบทดสอบปรนยัหรือแบบใหต้อบสั้นๆ (Objective test or short answer) 
เป็น 

แบบทดสอบท่ีก าหนดใหผู้ส้อบเขียนตอบสั้นๆหรือมีค าตอบใหเ้ลือกแบบจ ากดัค าตอบผูต้อบไม่
มีโอกาสแสดงความรู้แบบทดสอบชนิดน้ีแบ่งออกเป็น 4 แบบคือ แบบทดสอบถูก -ผิด
แบบทดสอบเติม ค  าแบบทดสอบจบัคู่และแบบทดสอบเลือกตอบ  

2.แบบทดสอบมาตรฐานเป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนด้วยกระบวนการหรือซับซ้อน
มากกว่าแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง ซ่ึงสร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญมีการวิเคราะห์และปรับปรุงใหม่
คุณภาพดีมี ความเป็นมาตรฐาน 
 
5. ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

5.1 ความหมายของความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
ความพึงพอใจนบัว่าเป็นหน่ึงในเป้าหมายหลกัในการจดัการเรียนรู้ท่ีประสบผลส าเร็จ 

ซ่ึงเป็น ส่ิงท่ีบ่งบอกถึงพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีการเรียนรู้อยากมีความสุข ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดใ้ห้
ความหมายของความพึงพอใจดงัน้ี 

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546: 5) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษย ์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่า บุคคลมีความ
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พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน และตอ้งมีส่ิงท่ีตรง
ต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็น
แรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542: 775) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้
วา่ พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ธีรพงศ ์แก่นอินทร์ (2545: 36) ความพึงพอใจหมายถึงความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้
ว่าเป็นความรู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบติัของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน การปฏิบติั
ของอาจารยผ์ูส้อนและสภาพบรรยากาศโดยทัว่ไปของการจดัการเรียนรู้ 

Anold and Feldman (1986: 46) ไดใ้หค้วามหมาย ความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นความรู้สึกรวมๆ ท่ีแต่ละบุคคลมีต่องานของตน เช่น ความ
ช่ืนชอบค่านิยม และความรู้สึกในทางบวก เป็นตน้ 

Campbell (1976: 117–124) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในท่ีแต่ละคน
เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ต่างๆท่ีอยากให้เป็นหรือคาดหวงั หรือรู้สึกว่า
สมควรจะไดรั้บ ผลท่ีไดจ้ะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตดัสินของแต่ละบุคคล 

Gillmer (1965: 254–255)ให้ความหมายไวว้่า ผลของเจตคติต่าง ๆ ของบุคคลท่ีมีต่อ
องคก์ร 
องคป์ระกอบของแรงงาน และมีส่วนสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการทางาน 
ซ่ึงความพึงพอใจนั้นไดแ้ก่ การท่ีรู้สึกมีความส าเร็จในผลงาน รู้สึกว่าไดรั้บการยกย่องนับถือ 
และรู้สึกวา่มีความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 

Locke (1976: 394) กล่าวว่า ความพึงพอใจอาจจะหมายถึงการตอบสนองทางอารมณ์ใน
เชิงบวกจากการประเมินงานหรือลกัษณะเฉพาะของงาน 

Risser (1975: 45-51) กล่าวว่า ความพึงพอใจของแต่ละคนเกิดจากการได้รับ
ประสบการณ์หรือบรรลุในส่ิงท่ีคาดหวงั 

Strauss (1980:7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานท่ีทาและเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานนั้ นให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร รู้สึกพอใจในงานท่ีทาเม่ืองานนั้ นให้ผล
ประโยชนท์ั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของเขาได ้
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สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีเกิดจากการ
มีแรงจูงใจซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตอ้งการ กจ็ะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น 
มีความสุข เตม็ใจในส่ิงท่ีทา 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง โดยจะเกิดความรู้สึกท่ีดี ชอบ พอใจ หรือมีทศันคติท่ีดีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง ทาให้มีความสุข และภูมิใจในส่ิงท่ีทาโดยจะมีแบบวดั
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 
5.2 ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
1. ทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow) แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบส่ิงท่ีมีจริงมี

ตวัตนกบัส่ิงท่ีอยู่ในอุดมคติหรือตวัตนท่ีตอ้งการ โดยมาสโลวเ์สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะ
ความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งมีการพฒันาไปเป็นลาดบัขั้น โดยเร่ิมจากการตอบสนองจากความ
ตอ้งการเร่ิมตน้ไปยงัความตอ้งการในระดบัสูงข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงมีความตอ้งการท่ีส าคญั 5 ขั้น (นุชลี 
อุปภยั, 2555: 161 ) 

1.1 ความตอ้งการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึงความตอ้งการ
พื้นฐานของ 

ร่างกาย เช่น อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจาเป็นสา
หรับมีชีวิตอยู่ มนุษยต์อ้งด้ินรนต่อสู้ขวนขวายเพื่อสนองต่อความตอ้งการในขั้นน้ีจึงจะมีความ
ตอ้งการขั้นอ่ืนๆ ตามมา 

1.2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัหรือ สวสัดิภาพ (Safety Needs) ส่ิงท่ี
แสดงใหเ้ห็น 

ถึงความตอ้งการขั้นน้ี คือความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ เป็น 
อิสระจากความกลวั บงัคบั จากผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการปกปูองคุม้
กนั มีชีวติอยูอ่ยา่งมัน่คง และปลอดภยัจากส่ิงอนัตรายทั้งปวง 

1.3 ความตอ้งการความรักและความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ( Love and  
Belonging Needs) มนุษยทุ์กคนมีความปรารถนาจะให้เป็นท่ีรักของผูอ่ื้น และตอ้งการมี
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น อยากมีเพื่อน สังคม มีคนรักใคร่ และเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม เป็นผูท่ี้
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ตอ้งการใหแ้ละรับความรัก บุคคลท่ีมีความตอ้งการในขั้นน้ีเพื่อท่ีเป็นการแสดงว่าตนเองไม่ถูก
ทอดท้ิง 

1.4 ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกวา่ตนเองมีค่า (The Esteem Needs) ความตอ้งการน้ี 
ประกอบไปดว้ยความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จ เห็นว่าตนมีความสามารถ มีคุณค่าและมี
เกียรติ มัน่ใจในตนเอง ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน ตอ้งการช่ือเสียงเกียรติยศ 

1.5 ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงและพฒันาตามศกัยภาพของ 
ตน(Need for Self Actualization) คือความตอ้งการท่ีเนน้ถึงความตอ้งการเป็นตวัของตวัเองรู้จกั
ตนเองจะกลา้ท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จกัค่านิยมของตนเอง ประสบความส าเร็จ
ดว้ยตนเองพฒันาศกัยภาพของตนเองใหป้ระสบความส าเร็จ 

จากแนวความคิดดงักล่าว เป็นผลทางดา้นของความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกพอใจ 
ยนิดี ดีใจของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน เช่น
การไดรั้บคาชม ยกย่องจากผูส้อนในการตอบคาถาม และการแสดงความคิดเห็น เป็นการเพิ่ม
ระดบัความมัน่ใจในตนเอง รู้สึกมีคุณค่า ปลอดภยั โดยการไดรั้บผลตอบแทนน้ีเป็นผลบวกท่ี
เป็นความตอ้งการของทุกคนซ่ึงมีลกัษณะท่ีดีต่อสภาพจิตใจของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้สึก
ไดว้า่ตนไดรั้บความเอาใจใส่ ความรักจากผูส้อนและเพื่อนร่วมหอ้ง และความเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่ม ทาให้สามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนได ้ซ่ึงความพึงพอใจนั้นสามารถวดัไดห้ลายวิธี 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ีผูว้ิจัยได้
ประเมินความพึงพอใจจากการทาแบบวดัความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท 
 

6. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

6.1 งานวจิัยในประเทศ 

จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ (2556: 109-114) ศึกษาผลการใชห้อ้งเรียนออนไลน์ในระบบชั้น

เรียนออนไลน์ ‚ClassStart.org‛ พบว่า ClassStart สามารถช่วยลดภาระงานสอนไดจ้ริงและ

ผูเ้รียนเรียนรู้มากข้ึนได ้โดยผูส้อนควรค านึงถึงประเดน็ส าคญั 3 ประการคือ 1) ทกัษะและหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบท่ีเปล่ียนไปของผูส้อน 2) เน้ือหาความรู้แบบคลิปวดีิโอท่ีน่าสนใจต่อผูเ้รียนและ 

3) กิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียนและทางออนไลน์ อีกทั้งผูส้อนสามารถประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ
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ต่างๆท่ี ClassStart มีให้ในหอ้งเรียนออนไลน์ในการทากิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านทาง

ออนไลน์ได้ดว้ยเช่น สนทนาทางเวบ็บอร์ดดาเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยผูส้อน การเชิญ

ผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้รียนทางออนไลน์หรือการก าหนดให้

ผูเ้รียนบนัทึกวิเคราะห์เน้ือหาประเด็นท่ีก าหนดแลว้ทาการโหวตบนัทึกท่ีไดรั้บความเห็นหรือ

การกดชอบ (Like) มากท่ีสุด จานวน 5บนัทึกเพื่อเลือกมาใหร้างวลัและนามาสนทนาพูดคุยกนั

ต่อในหอ้งเรียน เป็นตน้ 

ชลยา เมาะราษี (2556: 106-108) ศึกษาผลการเรียนท่ีใชว้ธีิการสอนแบบยอ้นกลบัร่วมกบั

หอ้งเรียนออนไลนบ์นเครือข่ายสังคม วชิาการวเิคราะห์และแกปั้ญหา โดยทาการศึกษากบัผูเ้รียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นแผนการสอน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงั เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 

.0 5แสดงว่าวิธีการสอนแบบยอ้นกลบัร่วมกบัห้องเรียนออนไลน์ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีพฒันาเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบยอ้นกลบั

ร่วมกบัห้องเรียนกลบัดา้น มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.10 ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดี การประเมินตาม

สภาพจริงของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบยอ้นกลบัร่วมกบัห้องเรียนออนไลน์ ผลการ

เรียนอยู่ในระดบัดี สรุปไดว้่าวิธีการสอนแบบยอ้นกลบัร่วมกบัห้องเรียนออนไลน์ สามารถใช้

สอนและเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้

ทิชานนท ์ชุมแวงวาปี และลดัดา ศิลานอ้ย (2557: 7) ศึกษาผลการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและทกัษะการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค

ห้องเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 21103 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัจานวน 35 คน ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

นกัเรียนร้อยละ 82.86 ผ่านเกณฑ์โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 72.92 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 2. 

ทกัษะการแกปั้ญหานกัเรียนร้อยละ74.29ผ่านเกณฑโ์ดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 72.45 ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑท่ี์ก าหนด 

ธนารัตน์ มาลยัศรี และลดัดา ศิลานอ้ย (2555: บทคดัยอ่) ศึกษาผลการพฒันาทกัษะการ

คิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเร่ือง
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ประชาคมอาเซียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ผลการวิจยัพบว่า1.

หน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้คิดเป็นค่าเฉล่ีย4.53 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 2. นกัเรียนท่ีไดเ้รียนรู้จากหน่วย

การเรียนรู้แบบยอ้นกลบั(Backward Design) โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มี

คะแนนทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเฉล่ีย 30.35 คิดเป็นร้อยละ 75.88 และมีจานวนนกัเรียน

ท่ีผ่านเกณฑ ์จานวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 76.47 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้3. นกัเรียนท่ีได้

เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 30.94 คิดเป็นร้อยละ77.35 และมีจานวนนกัเรียน

ท่ีผา่นเกณฑ ์จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 79.41 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

ธีรภทัร พึ่งเนตร (2557: บทคดัย่อ) ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาการโดยใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล เร่ือง การสร้างแบบสอบถามโดยใชเ้ทคนิคการสอนกลบั

ดา้นบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกบัวิธีการสอนแบบปกติผลการศึกษาพบว่า การทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียทั้งสองกลุ่มของผูเ้รียน โดยใช้เทคนิคการสอนกลบัดา้นบูรณาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 21.09 คะแนน ส่วนวิธีการสอนแบบปกติมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 19.49 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบแลว้มีความแตกต่างกนัเท่ากบั 1.61 คะแนน ดงันั้นค่าเฉล่ีย

ระหว่างผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอนกลบัดา้นบูรณาการเทคโนโลยี

สารสนเทศสูงกวา่วธีิการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นความพึงพอใจ

ของผูเ้รียนท่ีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนกลบัด้านบูรณาการเทคโนโลยี

สารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.26ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.68) 

นฐัพงษ ์นาชิน (2557: บทคดัยอ่) ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง 

การหาผลรวมของจานวนนับของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 ดว้ยวิธีการสอนแบบ

ปกติ กบัวิธีการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ส่ือวีดีทศัน์ ส่ืออินเตอร์เน็ต ส่ือโซเซียล 

เน็ตเวิร์ค ใช ้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี

ต่อการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์( E-Learning ) เพื่อนาไปเปรียบเทียบกบัการเรียน

แบบปกติ ผลจากการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แบบวดั
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ความคิดเห็นของนกัเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการ สอนแบบหอ้งเรียนออนไลน์โดยเฉล่ีย

เท่ากบั 4.53 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก 

นิชาภา บุรีกาญจน์ (2557: 372) ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใชแ้นวคิด

แบบห้องเรียนออนไลน์ท่ีมีผลต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการวิจยัพบว่า 1) ค่าเฉล่ียของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาสุขศึกษาของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ค่าเฉล่ียของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวชิาสุขศึกษาของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 3) ค่าเฉล่ียดา้นความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

แนวคิดแบบหอ้งเรียนออนไลน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 3.52 (4 

ระดบั) 

ลลัน์ลลิต เอ่ียมอานวยสุข (2556: 72-73) ศึกษาผลของการสร้างส่ือบนคอมพิวเตอร์

พกพาเร่ืองการเคล่ือนไหวในระบบดิจิตอลเบ้ืองตน้ ท่ีใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนออนไลน ์

จากการวจิยัพบวา่ คุณภาพบทเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และระดบัความพึงพอใจ

ของผูเ้รียนตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยคุณภาพบทเรียนดา้นเน้ือหามีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.27 

และดา้นมลัติมีเดียมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.55 ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนพบว่า 

คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทาให้

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และระดบั ความพึงพอใจของผูเ้รียนอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44เน่ืองจากสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา และง่ายต่อการใช้งาน และผลการ

ประเมินดา้นความสามารถในการทางานของผูเ้รียนพบวา่อยูใ่นระดบัดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 

พิมพป์ระภา พาลพ่าย (2557: บทคดัยอ่) ศึกษาการวิจยัเร่ือง การใชส่ื้อสังคมตามแนวคิด

หอ้งเรียนออนไลน์ เร่ือง ภาษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6โดยกลุ่มตวัอยา่งจานวน 30คน ผลการวิจยัพบว่า 1.ส่ือสังคมตามแนวคิด

ห้องเรียนกลบัดา้นเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี

คุณภาพออยูใ่นระดบัดีมาก (x = 4.70)2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากการเรียน
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ผ่านส่ือสังคมตามแนวคิดหอ้งเรียนออนไลน์สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 และ 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือสังคมตามแนวคิดห้องเรียนออนไลน์เพื่อ

ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x = 4.64) 

ลทัธพล ด่านสกุล และคณะ (2557: 325-326) ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลบัดา้นดว้ยพอดคาสต์โดยใช้กลวิธีการกากบัตนเอง ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเร่ืองโครงสร้างการโปรแกรมและการกากับตนเอง ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ พบว่าประสิทธิภาพของเว็บไซต์พอดคาสต์สาหรับการเรียนรู้แบบห้องเรียน

ออนไลนด์ว้ยพอดคาสตโ์ดยใชก้ลวิธีการกากบัตนเอง เร่ืองโครงสร้างการโปรแกรม มีค่าเท่ากบั 

81.07/83.35 เป็นไปตามเกณฑ8์0/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโครงสร้าง การโปรแกรมของ

นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ท่ีเรียน ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์ดว้ย

พอดคาสตโ์ดยใชก้ลวิธีการกากบัตนเองหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 การกากบัตนเองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนดว้ยวิธีการจดัการ

เรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลนด์ว้ยพอดคาสตโ์ดยใชก้ลวธีิการกากบัตนเอง หลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนท่ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วนัเฉลิม อุดมทวี และ ปริญญ์ทนันชัยบุตร (2556: 125) ศึกษาผลการพัฒนา

ความสามารถการคิดเชิงบูรณาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคห้องเรียนออนไลน์ผลการวิจยั

พบว่า 1. นกัเรียนมีคะแนนการคิดเชิงบูรณาการเฉล่ียร้อยละ 80.30 และมีจานวนนกัเรียนท่ีผ่าน

เกณฑร้์อยละ 82.92 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้2. นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉล่ียร้อยละ 81.50 และมีจานวนนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑร้์อยละ 87.80 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

3.นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบั

เทคนิคห้องเรียนออนไลน์ซ่ึงในบทบาทของนักเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั4.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 

วรวรรณ เพชรอุไร (2556: 20) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนแบบหอ้งเรียนออนไลน์ใน

วิชาสมบติัทางกายภาพของยางและพอลิเมอร์ของนกัศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
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และพอลิเมอร์จากภาพรวมของการเรียนในรายวิชาน้ี พบว่านกัศึกษาเกินร้อยละ 50 ไดค้ะแนน

รวมในระดบัต ่าจากการประเมินตนเองของนกัศึกษาเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนพบว่านกัศึกษา

มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาน้ีในระดับมากโดยอุปสรรคในการเรียนมากท่ีสุดคือพื้น

ฐานความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของนกัศึกษานอ้ยเกินไปและจากการประเมินภาพรวมความพึงพอใจของ

นกัศึกษาพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการอ่านและสรุปสาระส าคญัของบทเรียน

ในสมุดบนัทึกดว้ยตนเองมากท่ีสุดในขณะท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบ Moodle 

E-learning นอ้ยท่ีสุด 

สุเนตร สืบคา้ (2552: 22) ศึกษาการสร้างรายวชิาสาหรับระบบการเรียนการสอนผ่านเวบ็

ดว้ยโปรแกรม Moodle e-Learning และศึกษาทศันคติของนกัศึกษาต่อการใชร้ะบบ โดยวิธีการ

วิจยัเชิงส ารวจจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วก 341 หลักกระบวนการทางวิศวกรรม

เกษตร พบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผ่าน Moodle ในระดบัมาก 

ยกเวน้การช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน และการสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียน

ให้น่าสนใจในระดบัปานกลาง และเป็นระบบท่ีทาให้สามารถส่ือสารกบัผูส้อนไดต้ลอดเวลา 

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 

ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อการใชบ้ทเรียนออนไลน ์

สุภาพร สุดบนิด และคณะ (2556: 171-172) ศึกษาผลการเปรียบเทียบความรับผดิชอบต่อ

การเรียน เจตคติต่อการเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบั (E-

Learning)มีความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั 

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

อนุศร หงษข์นุทด และไพฑูรย ์ศรีฟูา (2557: 71) ศึกษาการพฒันารูปแบบระบบการเรียน

แบบห้องเรียนออนไลน์ผ่านส่ือ 3 แบบด้านทกัษะดนตรีสาหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ผล

การศึกษาพบว่า 1) รูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนออนไลน์ผ่านส่ือ 3 แบบดา้นทกัษะ

ดนตรีสาหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ผลสัมฤทธ์ิ

48 



ทางการเรียนดนตรีมีค่าเฉล่ียคะแนนทุกกลุ่มไม่แตกต่างกนั 3) พฤติกรรมการเรียนดนตรีอยูใ่น

ระดบัพฤติกรรมปานกลาง 

 

 

6.2 งานวจิัยต่างประเทศ 

Clark (2015: 112) ศึกษาผลการใชห้อ้งเรียนออนไลน์ท่ีมีต่อการมีปฏิสัมพนัธ์และการ

ปฏิบติัของนกัเรียนห้องเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมี

ส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพนัธ์มากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนกัเรียนท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์เป็นการยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง รูปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัทางส่งเสริมใหมี้การใชเ้วลาในหอ้งเรียนอยา่งคุม้ค่า สามารถทา

กิจกรรมไดอ้ย่างหลากหลาย การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลของการเรียนการ

สอนท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมและการปฏิบติัของนักเรียน แมว้่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ

หอ้งเรียนออนไลนเ์ป็นการเรียนการสอนท่ีค่อนขา้งใหม่ แต่มีศกัยภาพและมีประสิทธิภาพในแง่

ของการปรับปรุงนกัเรียนและประสิทธิภาพการทางานการมีส่วนร่วมในห้องเรียนคณิตศาสตร์

ระดบัมธัยมศึกษา 

Danker (2015: 172) ศึกษาผลของการใชห้อ้งเรียนออนไลน์ในการส ารวจระบบการ

เรียนรู้เชิงลึกในห้องเรียนขนาดใหญ่ระหว่างการสอนในโปรแกรมภาพยนตร์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของหลกัสูตรศิลปะ ใชห้อ้งเรียนออนไลน์แบบผสมผสานโดยให้กลบัไปเรียนท่ีบา้นและมาทา

การบา้นในชั้นเรียนหรือใชว้ิธีแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชห้้องเรียนออนไลน์ในตอนเร่ิมตน้ 

ระหว่างการเลคเชอร์มีการช่วยเหลือผูเ้รียน และเพื่อนช่วยเพื่อน ส่วนในชั้นเรียนมีกิจกรรมการ

สืบเสาะหาความรู้ การเ รียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้จากเพื่อน โดยมีการเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์สั้ น ๆ และจากบันทึกการสะท้อนคิด ผลการวิจัยพบว่า 

ห้องเรียนออนไลน์สามารถท่ีจะสร้างชั้นเรียนบรรยายขนาดใหญ่เป็นการเรียนรู้เชิงรุกได ้และ

ส่งผลต่อการเรียนรู้รายบุคคลให้สูงข้ึน และกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีการออกแบบให้มี
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การสืบเสาะหาความรู้เป็นวธีิท่ีประสบความส าเร็จใหมี้ส่วนร่วมในระดบัลึกและเพิ่มความอยาก

รู้ของนกัศึกษา และมีส่วนร่วมใหพ้วกเขาพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงอีกดว้ย 

Galway, et al. (2015: 7) ศึกษาผลของความเขา้ใจและการรับรู้การเรียนรู้ของนกัศึกษา

ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์ในสาขาวิชาสาธารณสุข ระดบัปริญญาโท ผล

จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีการรับรู้ในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบห้องเรียนออนไลน์ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของนักศึกษา ถึงแมจ้ะมีความหลากหลายของ

ผูเ้รียน 60% ของนกัศึกษาเห็นดว้ยและเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัคาว่า "โดยรวมแลว้ฉนัมีความสุขใน

การเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบห้องเรียนออนไลน์" นอกจากน้ีเกือบคร่ึงหน่ึงของนกัศึกษาเห็น

ดว้ยและเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัคาว่า "อาจารยอ่ื์น ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพควรพิจารณานา

การใชรู้ปแบบการสอนดว้ยห้องเรียนออนไลน์" แมว้่าเพียง 37% ของนักศึกษาเห็นว่าพวกเขา

ควรเรียนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลบัทางมากกว่ารูปแบบการสอนดั้ งเดิม และนักศึกษาได้

แสดงความคิดเห็นในการสัมภาษณ์ว่าการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์ข้ึนอยูก่บัผูส้อน เน้ือหา

การเรียนการสอนและขนาดชั้นเรียน นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นดว้ยและเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (97% และ 

83% ตามลาดับ) ว่ากิจกรรมการเรียนรู้และVodcast มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของพวกเขา 

สามารถประยกุตเ์น้ือหาจาก Vodcast อยา่งไรกต็าม51% ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความว่า "ฉนัสนุกกบั

การดู Vodcast ก่อนเขา้ชั้นเรียน และ 89% เห็นดว้ยว่าหอ้งเรียนออนไลน์เป็นประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีแตกต่างจากหลกัสูตรอ่ืน ๆ 

Johnson (2013: 72-73) ท่ีวา่การเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนออนไลนท์าใหน้กัเรียนสนุก 

กบัสภาพการจดัการเรียนรู้ไดป้ระโยชนจ์ากการฟังบรรยายจากวีดิทศัน์เทคโนโลยสีามารถทาให้

นกัเรียนเรียนดว้ยตนเอง เกิดการเรียนรู้แบบจริงเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึนนกัเรียนคน้

พบว่ามีการปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนดว้ยกนัและครูมากข้ึนและบ่อยข้ึน มีการทาการบา้นนอ้ยกว่า

แบบดั้งเดิมและเสร็จในชั้นเรียน ทาให้ใชเ้วลาอย่างคุม้ค่า การใชว้ีดิทศัน์สร้างปฏิสัมพนัธ์กนั

และการเนน้กิจกรรมการเรียนในหอ้งเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากข้ึนและมีความเขา้ใจมาก

ข้ึน 
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Larsen (2013: Abstract) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง กิจกรรมความร่วมมือของการจดัการเรียนการ

สอนหอ้งเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ จากการส ารวจและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า 

การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ร่วมกนัในชั้นเรียน ช่วยเพิ่มศกัยภาพกระบวนการคิดของผูเ้รียน

และกระตือรือร้น ช่วยใหส้ามารถมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในลกัษณะดว้ยตนเองใน

เวลาเดียวกนั ทาให้เกิดความเป็นตวัของตวัเอง สามารถรับรู้ความสามารถทางการเรียนของ

ตนเองภายใตส้ภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของการทางานร่วมกนั และรู้จกัก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน

มากข้ึน 

Lim, et al. (2014: 114-116) ไดท้าการศึกษาการเปรียบเทียบกรณีศึกษาของการออกแบบ

การทดลองและการประยกุตใ์ชรู้ปแบบหอ้งเรียนออนไลน์ระหว่าง 2 หลกัสูตร แคลคูลสั 2 และ

ระบบเชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า การตอบสนองของผูเ้รียนข้ึนกบัความแตกต่างของผูส้อน วิชา

ท่ีเรียน และผูเ้รียน ซ่ึงชนิดและจานวนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบสาหรับห้องเรียน

ออนไลน์จะแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัลกัษณะของผูเ้รียน รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผ่านมา และ

ประเภทของกิจกรรม ในหลกัสูตรแคลคูลสั 2 นกัศึกษาจะไดดู้วิดีโอออนไลน์พร้อมทาการบา้น

ตั้งคาถาม ผลท่ีได้คือ นักศึกษาได้ทาตามท่ีได้รับมอบหมายและอตัราส่วนกิจกรรมของการ

แกปั้ญหา เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง คือการอภิปรายและการนาเสนอเพิ่มสูงข้ึน สาหรับหลกัสูตร

ระบบเชิงเส้น ในตอนเร่ิมตน้มีเพียงอาสาสมคัรเท่านั้นท่ีเต็มใจทา เช่น การตั้งคาถามและตอบ 

อยา่งไรกต็าม หลงัจากกลางภาคเรียน การทางานอภิปรายเป็นทีมและการนาเสนอ มีส่วนทาให้

นกัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึน ทั้งสองกลุ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงบวกต่อการเรียนรู้ผ่าน

วิดีโอออนไลน์ และส่วนหน่ึงบอกว่าสามารถช่วยพวกเขาในการเรียน เพิ่มความสนใจในวิชา

คณิตศาสตร์ มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ปรับปรุงความสามารถในการหาขอ้มูล และฝึกการจดัการ

กบัเวลา 

Long, et al. (2013: 109-116) ศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบั

ทางท่ีนามาใชก้บัหอ้งเรียนวิชาพนัธุศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ท่ีใหน้กัศึกษาเรียนรู้ผ่าน textbook

และจดบนัทึกความรู้ในรูปแบบของ learning journal และนาเสนอผลงานหรือแสดงความ

คิดเห็นผ่านกระดานสนทนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้แรงจูงใจในการเรียนรู้ขอนักศึกษา 
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เพิ่มความสามารถของนกัศึกษาในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ และเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ โดยเปล่ียนจากการสอนแบบเดิม ๆ เน้นการเลคเชอร์ สู่การเรียนท่ีเน้นการ

โตต้อบมากข้ึน ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์เป็นการเรียนการ

สอนท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเป็น Active learning ส่งเสริมการคิดท่ีเป็น

อิสระ การประยุกตใ์ชค้วามรู้และเรียนรู้ร่วมกนัในชั้นเรียนชีววิทยาซ่ึงจุดมุ่งหมายดงักล่าวได้

ประสบความส าเร็จผา่นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน ์

Marks (2015: 244) ศึกษาผลการใชว้ิธีการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์ผลการศึกษา

พบวา่การเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนออนไลน์เป็นการเปล่ียนจากการยดึครูเป็นศูนยก์ลาง เป็น

การยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีชท้กัษะ

การคิดขั้นสูงและสังเคราะห์เน้ือหา นกัศึกษาช่ืนชมเวบ็ไซตอ์ยา่งมาก ง่ายต่อการส ารวจ ช่วยให้

พวกเขามีความเขา้ใจมากข้ึน เนน้การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านการจาลองและเกม พวกเขามกัจะชอบ

ทาในส่ิงท่ีตอ้งทาเป็นประจาหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย สามารถจดัการกบัเวลาได ้พวกเขาเขา้ใจ

และช่ืนชมรายละเอียดของงานทั้งหมดหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย และพวกเขาชอบ Screencasts 

มาก เพราะช่วยให้พวกเขาเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคนผ่านกลยุทธ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้ความพึงพอใจของ

นกัศึกษาและคะแนนผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 

Marlowe (2012: 19-21) ไดท้าการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการลดความเครียด

ของผูเ้รียน โดยการใชห้้องเรียนออนไลน์ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเ้รียนจากการใช้ห้องเรียนออนไลน์(E-Learning)และการศึกษาการลดความเครียดของ

ผูเ้รียนจากการใช้ห้องเรียนออนไลน์(E-Learning)ผลการวิจยั พบว่า ผลของการใช้ห้องเรียน

ออนไลน์(E-Learning)ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงเกิดจากจากการดูวิดีโอ

บรรยายนอกชั้นเรียนและสามารถส่งงานไดเ้สร็จตามระยะเวลาท่ีผูส้อนก าหนดอีกทั้งการเรียน

แบบห้องเรียนออนไลน์ยงัเป็นการลดความเครียดจากการเรียน เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถศึกษา

วิดีโอไดน้อกชั้นเรียน ทาให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน เป็นประโยชน์

และมีความน่าสนใจมากข้ึน 
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Mazur, et al. (2015: abstract) ศึกษาผลการออกแบบการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบ

หอ้งเรียนออนไลน์ผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็นว่า การจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลย ีใชเ้วลานอกหอ้งเรียนและการใชเ้วลาการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน เนน้การเรียนรู้ร่วมกนั การทางานเป็นทีม การเขา้ถึงเทคโนโลยี และเป็นการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และผูว้ิจยัยงัแนะนาผูท่ี้สนใจใช้การจดัการเรียนรู้แบบ

หอ้งเรียนออนไลนอี์กดว้ย 

McCallum, et al. (2015: 42) ศึกษาผลของการมีส่วนร่วมทางวิชาการของนกัศึกษาโดย

ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์ผลการศึกษาพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียน

ออนไลน์เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีเป็นท่ียอมรับในเชิงบวกท่ีจะนาไปสู่

ความส าเร็จของผูเ้รียนการจดัการเรียนรู้มีอิทธิพลของผูเ้รียน โดยมีการสร้างเครือข่ายระหว่าง

ผูเ้รียน รวมถึงการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยทาการทดลองกบันกัศึกษาจานวน 60 คน (ชาย 28 

คน และหญิง 32 คน) สาขาวชิาคณิตศาสตร์และธุรกิจ มีการดาเนินการรวบรวมความคิดเห็นของ

นักศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้ นเรียนและมีการส ารวจการรับรู้ของ

นกัศึกษา และผลการมีส่วนร่วมทางวิชาการจะถูกนาเสนอผ่านการจดบนัทึก การเลคเชอร์จาก

การดูวดีิโอ การเรียนในชั้นเรียนและการทางานร่วมกนั 

Randall et al. (2013: Abstract) ศึกษาผลการวิจยัเร่ือง การผสมผสานแนวคิดหอ้งเรียน

กลับด้านกับการสอนด้วยเทคโนโลยีระดับมหาวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า เทคโนโลยีและ

แนวคิดห้องเรียนออนไลน์สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ประเมินผลไดช้ดัเจน ทาใหก้ารเรียนรู้ง่ายยิง่ข้ึน สามารถจูงใจผูเ้รียนใหส้นใจการเรียนการสอน

ไดม้ากกวา่การเรียนแบบดั้งเดิม 

Strayer (2007: 107) ไดท้าการศึกษา ผลของการใชห้อ้งเรียนออนไลน์ต่อการเรียนรู้

ส่ิงแวดลอ้ม โดยการเปรียบเทียบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ท่ีเรียนในห้องเรียนและ

หอ้งเรียนออนไลน์ท่ีใชร้ะบบการสอนอจัฉริยะ ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์นอ้ยกว่าการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิมในหอ้งเรียนในเร่ือง

ของเน้ือหา แต่ผูเ้รียนพอใจในการทางานร่วมกนัและกลยทุธ์การสอนท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ และ
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มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทาใหรู้้สึกสะดวกสบาย ไดน้าเสนอผลงานของตนเองและมี

การพฒันาการเรียนรู้มากข้ึนส่วนการเรียนแบบดั้งเดิมผูเ้รียนไม่ไดมี้ประสบการณ์ 

Sun และ Wu (2016: 79) ศึกษาผลการวิเคราะห์ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิและการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีใชว้ิธีการสอนแบบหอ้งเรียนออนไลน์(กลุ่มทดลอง) 

และห้องเรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองจานวน 181 คน ใน

รายวชิาฟิสิกส์ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ถึงแมว้่าไม่มีความแตกต่าง

ระหว่าง 2 กลุ่มในการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษา ขณะเดียวกนัในการอภิปราย

กลุ่มเลก็ในหอ้งเรียนออนไลน์เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาอธิบายขอ้คาถามและสร้างสภาพแวดลอ้ม

ในการเรียนรู้มากกว่าห้องเรียนแบบปกติ และการปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียนออนไลน์ส่งผลเชิง

บวกถึงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษา 

อาจารยส์ามารถใหค้าแนะนา ช่วยเหลือนกัศึกษา และส่งเสริมการทางานร่วมกนั 

Tucker (2013: 7) พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจและสนุกกบัการเรียน สนุกกบัการดูวีดิ-

ทัศน์และทาแบบทดสอบ ได้รับประโยชน์จากการดูวีดิทัศน์ ชอบแนวทางการเรียนของ

ห้องเรียนกลบัทางมากกว่าการเรียนการสอนแบบดั้ งเดิมเพราะมีการปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่าง

เพื่อนดว้ยกนั มีการนาความรู้มาแลกเปล่ียนร่วมกนักบัเพื่อนร่วมหอ้งในชั้นเรียน 

Tune, et al. (2013: 316) ศึกษาผลของรูปแบบการสอนแบบหอ้งเรียนออนไลน์ช่วยเพิ่ป

ระสิทธิภาพของกลุ่มนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเรียนเก่ียวกบัหัวใจและหลอดเลือด ระบบ

ทางเดินหายใจ และสรีรวิทยาของไต ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์กบัหอ้งเรียนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า ผลของ

การใชห้อ้งเรียนออนไลน(์E-Learning)ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์มี

ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนเก่ียวกับ

สรีรวิทยาของไต มีแนวโน้มคะแนนสูงกว่ากลุ่มอ่ืน โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 11 ซ่ึงข้ึนอยู่กับ

ประสบการณ์ และการศึกษาเองท่ีบา้นและมาทากิจกรรมหรือแบบทดสอบในชั้นเรียนเป็นปัจจยั

ท่ีสร้างแรงจูงใจท่ีส าคญัท่ีมีแนวโน้มทาให้การเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพของการสอบของ

นกัศึกษา 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการศึกษา 

 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เป็นการวิจัยและพัฒนา(Research and 

Development) ท่ีมุ่งพฒันาและหาประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนออนไลน์ (E – learning) เร่ือง 

Debugging With Scrat ดงันั้น เพื่อใหก้ารวิจยัในคร้ังน้ีบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง ไวผู้ว้ิจยัจึง

ก าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 ระเบียบวธิีการวจิัย 

3.1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี2 ปี 

การศึกษา 2562 โรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) จ านวน 240 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา2562 โรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) จ านวน 240 คน สุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด 2545, 48) เป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 หอ้ง 6 จ านวน 35 คน 

3.1.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัและแบบแผนการวจิยั 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ บทเรียนออนไลน ์(E – learning) เร่ือง Debugging With Scrat 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน บทเรียนออนไลน ์(E – learning)  

เร่ือง Debugging With Scrat 

2. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนออนไลน ์(E – learning)  

เร่ือง Debugging With Scrat 
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แบบแผนการวจิัย 

รูปแบบการทดลองท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นการทดลองโดยใชแ้บบทดสอบก่อนเรียน 

และหลงัเรียนกบักลุ่มเดียว (One group Pretest-Posttest Design) (ลว้น สายยศ, 2538) 

ตารางท่ี 1 : แบบแผนการวจิยั 

Pretest Treatment Posttest 
O1 X O2 

 

เม่ือ  O1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 

X หมายถึง การเรียนจากบทเรียนออนไลน ์(E – learning)  เร่ือง Debugging With  

Scrat 

O2 หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาตวัแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนออนไลน ์ 

(E –learning) เร่ือง Debugging With Scrat 

3.1.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ส าหรับในการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. บทเรียนออนไลน ์(E – learning) เร่ือง Debugging With Scrat ส าหรับนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 

จ านวน 240 คน เคร่ืองมือท่ีท่ีผูว้ิจยัได ้สร้างข้ึน โดยใชบ้ทเรียนออนไลน์ใชเ้วลาในการเรียน 10 

ชัว่โมง ชัว่โมงละ 60 นาที 

2. แผนการสอน เร่ือง Debugging With Scrat 

3) แบบประเมินบทเรียน เร่ือง Debugging With Scrat 

4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองDebugging With Scrat 

ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ  านวน 30 ขอ้ ท่ีมีการหาค่าความ 

เท่ียงตรงตามเน้ือหา(IOC) ค่าความยากง่าย ( p ) ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) และค่าความเช่ือมมัน่ทั้ง

ฉบบัเพื่อใชใ้นการวดัความรู้ก่อนเรียน หลงัเรียน และทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ 
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5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน ์(E – learning) เร่ือง 

Debugging With Scrat 

3.2 การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

3.2.1 การผลิตส่ือบทเรียนออนไลน ์(E – learning) เร่ือง Debugging With Scrat 

ผูว้จิยัจะด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.2.1.1 การเตรียมการเบ้ืองตน้ 

1) ศึกษาหลกัสูตรหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  

ปรับปรุง 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

2) ศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 

3) ศึกษาศกัยภาพของ Software ท่ีจะใชใ้นการผลิตบทเรียน ตลอดจน 

หลกัการเทคนิควธีิการเขียนโปรแกรมท่ีสร้างบทเรียนออนไลน ์(E – learning) 

4) ศึกษาหลกัการและทฤษฎีการออกแบบเน้ือหาเพื่อก าหนดแบบของ 

บทเรียนออนไลน ์(E – learning) เร่ือง Debugging With Scrat 

2.2.1.2 การสร้างบทเรียนบทเรียนออนไลน ์(E – learning)  เร่ือง 

Debugging With Scrat 

1) วเิคราะห์จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและเร่ือง 

2) วเิคราะห์เน้ือหาวเิคราะห์ผูเ้รียน และวเิคราะห์ภารกิจการ 

เรียนรู้ 

3) ก าหนดและเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

4) ออกแบบบทเรียน โดยแบ่งระดบัเน้ือหาเพื่อใหส้ามารถ 

ด าเนินการสอนในเน้ือเร่ืองนั้น อยา่งชดัเจน 

5) วเิคราะห์บทเรียนเพื่อก าหนดจ านวนกรอบ 

6) น าโครงสร้างดา้นเน้ือหาวชิา เสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวชิา  

และการสอนตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาวชิา กรอบสอนของบทเรียน และขั้นตอนในการ

เรียนการสอน 
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7) เขียนแผนผงัแสดงการท างานของโปรแกรมและเขียนแผน่ 

เร่ืองราว 

8) เขียนโปรแกรม โดยใชโ้ปรแกรมสร้างเวบ็ 

9) ทดสอบการท างานของโปรแกรม 

10) จดัเกบ็โปรแกรมทั้งหมดไวใ้น Host Sever Database 

11) จดัท าคู่มือประกอบการใชบ้ทเรียนออนไลน ์

12) พฒันาบทเรียนออนไลน ์(E – learning) เร่ือง Debugging  

With Scrat ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวดั

ทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) แลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการสอน และ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งเหมาะสม

ของบทเรียนออนไลน ์(E – learning) เร่ือง Debugging With Scrat ในดา้นต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วเิคราะห์จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและรายวชิา 

วเิคราะห์เน้ือหา และวเิคราะห์ผูเ้รียน 

ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ออกแบบบทเรียน 

น าโครงสร้างดา้นเน้ือหาวิชาเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

เขียนแผนผงัแสดงการท างานของโปรแกรม 

ทดสอบการท างานของโปรแกรม 

จดัท าคู่มือประกอบการใชบ้ทเรียน 
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แผนผงัท่ี 2 :  ขั้นตอนการพฒันาบทเรียนออนไลน ์(E – learning) เร่ือง Debugging With Scrat 

3.2.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน เร่ือง Debugging With Scrat ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) มีขั้นตอนการด าเนินการสร้างดงัน้ี 

1) ศึกษาและวเิคราะห์เน้ือหาเร่ือง Debugging With Scrat ตามหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ปรับปรุง 2560 

2)  ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของเน้ือหาวชิา 

3) สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ โดยยดึตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อ 

ก าหนดขอ้สอบและก าหนดขั้นของการวดัผล 

4) สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยสร้างเป็นแบบปรนยั 4  

ตวัเลือก 

5) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการวดั และ 

ประเมินผล  ประเมินและตรวจสอบ แลว้น าผลมาปรับปรุงแกไ้ข 

6) น าแบบทดสอบท่ีตรวจ และแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

7) วเิคราะห์แบบทดสอบเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r)  

ของขอ้สอบแต่ละขอ้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) รวมทั้ง หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้ง 

ฉบบัท่ีเลือกมา 30 ขอ้ โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (พวงรัตน ์ทวรัีตน,์ 2540) 

3.2.3 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ (E – learning) เร่ือง 

Debugging With Scrat เป็นแบบประเมินบทเรียนออนไลนห์รือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของ ไชย

ยศ เรืองสุวรรณ (2533) โดยผูเ้ช่ียวชาญเป็น ผูป้ระเมินประสิทธิภาพของบทเรียน  คอมพิวเตอร์

พฒันาบทเรียนออนไลน์ (E – learning) รายวชิา คอมพิวเตอร์วทิยาการค านวณ 
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ช่วยสอนซ่ึงเป็น แบบมาตรา ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 2 ดา้นคือ ดา้นท่ี 1 ดา้น

เทคนิคการผลิตส่ือ และดา้นท่ี 2 ดา้นเน้ือหา 

3.2.4 การสร้างแบบประเมนิความพงึพอใจต่อห้องเรียนออนไลน์ 

หอ้งเรียนออนไลน์ (E – learning) เร่ือง Debugging With Scrat เป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็นของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวดัทุ่งครุ  

(พึ่งสายอนุสรณ์) ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ (E – learning) ท่ีสร้างและพฒันาข้ึน 

แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 

แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียน ดว้ยบทเรียนออนไลน์ (E – learning) และ

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั บทเรียนออนไลน ์(E – learning) 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เม่ือผู ้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ ผ่านการตรวจสอบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองใชบ้ทเรียนออนไลน์ (E – learning) ท่ีพฒันาข้ึน โดย

การน าไปทดลองใช้ในการเรียนการสอน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ (E – 

learning) ตามล าดบัขั้นตอนของการเกบ็รวบรวม ขอ้มูลดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2537) 

3.3.1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Testing) โดยน าบทเรียน ออนไลน์ (E – 

learning) ท่ีพฒันาข้ึน ทดลองกบัผูเ้รียนท่ีไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อนแบบเจาะจงจ านวน 3 คน 

โดยเลือกผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลการเรียนระดบัสูง ปานกลาง และต ่า ระดบัละ 1 คน เพื่อส ารวจดูว่า 

ภาษา ภาพ ตวัอกัษร และการบนัทึกขอ้มูลของบทเรียนท่ีพฒันาข้ึน เหมาะสมหรือไม่ กรอบของ

บทเรียนใดอธิบายไม่ชัดเจนท าให้ผูเ้รียนเกิดปัญหาในการเรียน โดยสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกบับทเรียนมาเป็นขอ้สรุปเพื่อหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบทเรียน รวมทั้ง หา

ขอ้บกพร่อง แลว้น าผลมาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

3.3.2 การทดลองแบบกลุ่มเลก็ (Small Group Testing) โดยน าบทเรียน ออนไลน์ (E – 

learning)ท่ีปรับปรุง แกไ้ขแลว้ ทดลองใชก้บัผูเ้รียนท่ีไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อน ซ่ึงไดจ้ากการ

เลือกแบบเจาะจงจ านวน 9 คน โดยเลือกผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลการเรียนระดบัสูง ปานกลาง และต ่า

ระดบัละ 3 คน โดยใหผู้เ้รียนเรียนจากบทเรียนออนไลน์ (E – learning) ท่ีสร้างข้ึน แลว้ท าการ
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ทดสอบหลงัเรียน จากนั้น น าค  าตอบ และคะแนนท่ีไดข้องกลุ่มตวัอย่างไปวิเคราะห์หาค่าความ

ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมัน่และค่าเฉล่ีย เพื่อหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

บทเรียนท่ีสร้างข้ึน รวมทั้งหาขอ้บกพร่องแลว้น าผลมาท าการปรับปรุง แกไ้ขจนสมบูรณ์ดีแลว้

จึงน าไปทดลองภาคสนามต่อไป 

3.3.3 การทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยน าบทเรียนออนไลน์ (E – learning) ท่ี

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ แลว้ ทดลองกบัผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างซ่ึง เป็นผูเ้รียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีไดจ้ากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 30 คน โดยใชว้ิธีการเรียนจากบทเรียน

บทเรียนออนไลน์ (E – learning) จากนั้น ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนการเรียนรู้ 

แลว้จึงใหผู้เ้รียนเรียนจากบทเรียนออนไลน ์(E – learning) โดยปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียน

จนจบบทเรียนและเม่ือเสร็จส้ิน กระบวนการเรียนแลว้ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนในการ

เรียนคร้ังถดัไป และน าผลท่ีไดไ้ปหาค่าร้อยละ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ (E – 

learning) ดงัภาพประกอบท่ี 2 

 

 

 

 

 

แนผงัระบบท่ี 3 :  ขั้นตอนการทดลองบทเรียนออนไลน ์(E – learning) 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ีไดว้เิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. หาประสิทธิภาพบทเรียนหอ้งเรียนออนไลน ์(E-learning) โดยหาประสิทธิภาพของ 

กระบวนการประสิทธิภาพของผลลพัธ์(E1/E2)(ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2533:139) 

2. เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั 

เรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั(t-test dependent 

Sample)(บุญชม ศรีสะอาด,2535:109) 

ทดสอบก่อนเรียน เรียนดว้ยบทเรียนหอ้งเรียนออนไลน์ 

ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบ 
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3. ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน(์E-Learning) โดยใช ้

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูว้จิยัไดด้  าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยแบ่งการวิเคราะห์

ขอ้มูลออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

 3.4.1 ขั้นตอนหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  3.4.1.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) 

   1) วเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญใชค่้าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 

การหาค่าเฉล่ียหรือมชัฌิมเลขคณิต (Mean) (พวงรัตน ์ทวรัีตน,์ 2540) โดยใชสู้ตร 

     x  = 
N

x  

เม่ือ 

 x   แทน ค่าเฉล่ีย 

  x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ก าหนดระดบัการประเมินคุณภาพ บทเรียนออนไลน(์E-Learning) 5 ระดบั คือ 

  5 หมายถึง มีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัดีมาก    

 4 หมายถึง มีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัดี    

 3 หมายถึง มีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัปานกลาง    

 2 หมายถึง มีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัพอใช ้

 1 หมายถึง มีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัปรับปรุง 

ซ่ึงเกณฑใ์นการยอมรับคุณภาพบทเรียนออนไลน์(E-Learning) จะพิจารณาค าถามแต่ละขอ้ดว้น

การหาค่าเฉล่ีย เกณฑ์ท่ีใชก้  าหนดผลจากการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียเป็นดงัน้ีคือ (ไชยยศ เรือง

สุวรรณ, 2533) 

คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุงอยา่งยิง่ 

คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง 

คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัดี 

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 

   2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์(E-Learning) ตามแนวคิดของ 

วิลเลียมส์ และเอสพิส (อา้งถึง ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2533:139) ใหใ้หป้ระสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์

ก าหนด 80/80 โดยการค านวณหาค่าประสิทธิภาพตวัแรกจากร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีผูเ้รียน

ตอบถูกการการท าแบบฝึกหดั และกิจกรรมระหว่างเรียน ส่วนประสิทธิภาพตวัหลงัค านวณหา 

โดยน าผลการทดสอบท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียนไปหาค่าร้อยละซ่ึงมีสูตรในการค านวณดงัน้ี 

  E1
 = 

A

N

X


x 100 

                  และ 

  E2
 = 

B

N

Y


x 100 

เม่ือ 

E1
 แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนเม่ือคิดจากคะแนนเฉล่ียของแบบฝึกหดัและ

กิจกรรมระหวา่งเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

E2
 แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนเม่ือคิดจากคะแนนเฉล่ียของของขอ้สอบ

หลงัเรียนแต่ละขอ้ท่ีมีผูต้อบถูก 

 X  แทน คะแนนรวมของกลุ่มตวัอยา่งระหวา่งเรียนทุกคนท่ีตอบถูก 

Y  แทน คะแนนรวมของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนทุกคนท่ีตอบถูก 

N    แทน จ านวนผูเ้รียนทั้งหมดในกลุ่มตวัอยา่ง 

   A   แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัและกิจกรรมทั้งหมด 

   B   แทน คะแนนเตม็ของขอ้สอบหลงัเรียนทั้งหมด 

3.4.1.2 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชส้ถิติ ค่า

ความเท่ียงตรง ตามเน้ือหา(IOC) ค่าความยากง่าย(p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ

เช่ือมัน่(Reliability) ซ้ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
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 1) หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา(Content Validity) ของแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชว้ธีิโรวเินลลีและแฮมบิลตนั(บุญชม ศรีสะอาด,2535) 

  IOC = 
N

R  

เม่ือ 

 IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

 R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

 N  แทน  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาคือ 

  ถา้แน่ใจวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1 

  ถา้ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน 0 

 ถา้แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 

ในท่ีน้ีพิจารณาเลือกขอ้สอบท่ีมีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.50 – 1.00 

 2) หาค่าความยากง่าย (Diffculty;p) และค่าอ านาจจ าแนก(Discrimnation; 

r) ของการทดสอบแบบเลือกตอบ (บุญชม ศรีสะอาด) 

  P = 
NN
RR

Lu

Lu



  

 เม่ือ 

P แทน ค่าความยากง่ายของขอ้สอบ 

Ru
 แทน จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 

RL
 แทน จ านวนผูต้อบถูกในกลุ่มอ่อน 

N u
 แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มเก่ง 

N L
 แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มอ่อน 

  ค่าความยากง่ายของขอ้สอบ(p) มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ขอ้สอบท่ีดีมีค่า p 

อยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 ซ่ึงหมายถึง ขอ้สอบท่ีค่อนขา้งยาก ปานกลาง และค่อนขา้งอ่อน 
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   r = 
2

N
RR Lu

  

  เม่ือ 

   r  แทน ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 

   Ru
  แทน จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 

   RL
  แทน จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 

    N    แทน จ านวนผูท่ี้เขา้สอบทั้งหมด 

  การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชว้ิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน(KR-20) 

(Kruder-Richardson Method) (ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ,2543:215) ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี 

   r tt
 = 




















S t

pq

n

n
2

1
1

 

  เม่ือ 

   r tt
 แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

   n  แทน จ านวนขอ้สอบทั้งหมด 

   p แทน สัดส่วนของผูท้  าไดใ้นขอ้หน่ึงๆนัน่ คือ สัดส่วนของคนท าถูกกบั

คนท าทั้งหมด 

   q แทน สัดส่วนของผูท้  าผดิในแต่ละขอ้ (1-p) 

   S t

2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด 

  ความน่าเช่ือถือของแบบทดสอบจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 แบบทดสอบท่ีสามารถวดั

ไดค้งท่ีแน่นอนเช่ือถือได ้จะมีความน่าเช่ือถือไดสู้ง แบบทดสอบมาตรฐานโดยทัว่ไปจะมีค่า

ความน่าเช่ือถือไดต้ั้งแต่ 0.80 ข้ึนไป 

 3.4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูว้จิยัวเิคราะห์โดยใช้

สถิติต่างๆดงัน้ี 
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  3.4.2.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์(E-

Learning) โดยใชร้้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) 

   1) การหาค่าเฉล่ีย หรือมชัฌิมเลขคณิต(Mean) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540) 

โดยใชสู้ตร 

    X   = 
N

x  

   เม่ือ 

    X   แทน ค่าเฉล่ีย 

     x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N    แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

   2) การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (พวงรัตน์ ทวี

รัตน,์2540:143) 

    S.D. =  
 1

22




NN

N xx  

   เม่ือ  

    S.D.   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    x
2    แทน ผลรวมก าลงัสองของคะแนนทุกจ านวนใน

กลุ่ม 

      x
2   แทน ผลรวมของจ านวนทุกจ านวนยกก าลงัสอง 

        N    แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 ก าหนดระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อบทเรียนออนไลน(์E-Learning) 5 ระดบั คือ 

    5 หมายถึง มีความพอใจในมากท่ีสุด    

 4 หมายถึง มีความพอใจมาก    

 3 หมายถึง มีความพอใจปานกลาง    
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 2 หมายถึง มีความพอใจนอ้ย 

 1 หมายถึง มีความพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ซ่ึงเกณฑใ์นการยอมรับคุณภาพบทเรียนออนไลน์(E-Learning) จะพิจารณาค าถามแต่ละขอ้ดว้น

การหาค่าเฉล่ีย เกณฑ์ท่ีใชก้  าหนดผลจากการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียเป็นดงัน้ีคือ (ไชยยศ เรือง

สุวรรณ, 2533) 

คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง ความพอใจนอ้ยท่ีสุด 

คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง ความพอใจนอ้ย 

คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง ความพอใจปานกลาง 

คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง ความพอใจมาก 

คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง ความพอใจมากท่ีสุด 

  3.4.2.2 การหาความกา้วหนา้ เพื่อศึกษาหาความแตกต่างของคะแนนจากการท า

ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ค านวณไดจ้ากสูตร 

   t = 
 
1

22







n

n

D

DD
 

 เม่ือ 

  D แทน ความแตกต่างคะแนนแต่ละคู่ 

  n แทน จ านวนคู่ 

  D  แทน ผลรวมความแตกต่างจากการเปรียบเทียบกนัเป็นรายบุคคลระหว่าง

คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

  D
2  แทน ผลรวมยกก าลงัสองของความแตกต่างจากการเปรียบเทียบกนัเป็น

รายบุคคล ระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

วทิยาการค านวณ เร่ือง  Debugging with Scrat ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน

วดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวจิยัตามลาดบั ดงัน้ี 

ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน 

2. ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลการวจิัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาชีววทิยาก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ของส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยหอ้งเรียนออนไลน ์(E-Learning) 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของหอ้งเรียนออนไลน ์(E-Learning) ชั้นประถมศึกษาท่ี 5  

ท่ีเรียนดว้ยหอ้งเรียนออนไลน ์(E-Learning) 

3. ผลความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ต่อการหอ้งเรียนออนไลน ์

(E – Learning) 

ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน 

โรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด 

ใหญ่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 467 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 มีเน้ือท่ี 6 ไร่ 

2 งาน 52 ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี นกัเรียนทั้งส้ิน 2,200 คน 

จดัเป็น 45 หอ้งเรียน ผูบ้ริหาร 5 คน ครู 109 คน คน ภารโรง 5 คน และลูกจา้งประจ า 12 คนประกอบ

ไปดว้ยอาคารเรียน 7 อาคาร อาคารท่ี 1 เป็นอาคาร 4 ชั้น หอ้งเรียนสายชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อาคารท่ี 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น ห้องเรียนสายชั้น  อนุบาล 1 และ สายชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  อาคารท่ี 3 เป็นอาคาร 4 ชั้ น ห้องเรียนสายชั้ น  อนุบาล 2 และ สายชั้ น
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ประถมศึกษาปีท่ี 5  อาคารท่ี 4  เป็นอาคาร 4 ชั้น หอ้งเรียนสายชั้น  การศึกษาพิเศษ และ ห้องพกัครู  

อาคารท่ี 5 เป็นอาคาร 3 ชั้น หอ้งเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และหอ้งพิเศษ อาคารท่ี 6 เป็นอาคาร 

3 ชั้น หอ้งเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และหอ้งพิเศษ อาคารท่ี 7 เป็นอาคาร 5 ชั้น หอ้งเรียนสาย

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และหอ้งส านกังาน 

2. ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยันาเสนอขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/6 ภาคเรียน 

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดยนาเสนอขอ้มูลดา้นทัว่ไป เช่น เพศ อาย ุศาสนา โดยรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 

จากการสอบถามจากนกัเรียน ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

2.1 จ  านวนและลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/6 กาลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 

2562 โรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร  มีจานวน 35 คน นกัเรียน ชาย 15 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.86 นกัเรียนหญิง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 มีอาย ุ11 ปี คิดเป็น ร้อยละ 85.71 และ

อายุ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.28 เป็นนกัเรียนท่ีนบัถือศาสนาพุทธ 35 คน คิดเป็น ร้อยละ 100  ซ่ึง

ขอ้มูลแสดงไว ้ดงัตารางท่ี 2 :  จ  านวนและลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ขอ้มูลทัว่ไปนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

จ านวนนกัเรียน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

15 
20 

42.86 
57.14 

อาย ุ
10 ปี 
11 ปี 

5 
30 

14.28 
85.71 

ศาสนา พุทธ 35 100 
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ผลการวจิัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ ส าหรับนกัเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยห้องเรียนออนไลน์ (E-Learning)น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์

ทางสถิติ และทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent group)  

ตารางท่ี 3 :  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอมพิวเตอร์วิทยาการค านวณก่อน

เรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหอ้งเรียนออนไลน์ (E-Learning) 

ทดสอบ คะแนนเตม็ N x  S.D. t – test P - value 
ก่อนเรียน 30 35 16.40 6.24 

-13.558** .000 
หลงัเรียน 30 35 19.97 5.97 

**P < .05  

1.สมมติฐาน นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนสูงกวา่หลงัเรียน หลงัใชน้วตักรรม 
  0H = 1  2  เม่ือ 0d  

1H = 1 < 2  เม่ือ 0d  
2. ระดบันยัส าคญั 0.05 
3. t = -13.558 
4. p-value = sing.(2-tailed) / 2 = 0.000 
5. สรุป เน่ืองจาก P-Value < 0.05 จึง ปฏิเสธ H0 นัน่แสดงวา่ นวตักรรมมีประสิทธิภาพ  
   ท่ี 05.0  

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเรียนดว้ยชุดการเรียนรู้บนห้องเรียนออนไลน์ เร่ือง 

Debugging With Scrat มีความสามารถทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  แสดงว่าการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ ท าใหค้วามสามารถในการเรียน ชุด

การเรียนรู้บนหอ้งเรียนออนไลน ์เร่ือง Debugging With Scrat มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

70 



 

กราฟที่ 1 : ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ ส าหรับ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5 ทีเ่รียนด้วยห้องเรียนออนไลน์ (E-Learning) 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของหอ้งเรียนออนไลน์ (E-Learning) ชั้นประถมศึกษาท่ี 5 ท่ีเรียน 

ดว้ยหอ้งเรียนออนไลน ์(E-Learning) 

ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ (E–learning) เร่ือง Debugging With Scrat โดย การ

ทดลอง 3 คร้ัง เพื่อทดสอบสมมติฐาน ท่ีกล่าวว่า ส่ือบทเรียนออนไลน์ (E – learning) เร่ือง 

Debugging With Scrat ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ โดยมีความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีได้

จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างบทเรียน กบัคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหัดหลงัเรียน เม่ือน าผล

คะแนนท่ีไดม้าเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพไดต้ามเกณฑ ์80/80 ปรากฏพร้อมผลการวิเคราะห์ 

ดงัน้ี 

ผลการทดลองคร้ัง ท่ี 1 ทดลองใชบ้ทเรียนออนไลน์กบัผูเ้รียนแบบเด่ียว จ  านวน 3 คน เป็น

การทดลองเพื่อศึกษาขอ้บกพร่อง ปัญหา อุปสรรค รวมถึงขอ้จ ากัดต่างๆของบทเรียนออนไลน ์

นอกจากน้ีเป็นการทดสอบความเขา้ใจของผูท้ดลองต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยให้
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นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ี 1 จ  านวน 3 คน ทดลองเรียนบทเรียนออนไลน์ (E – learning) เร่ือง 

Debugging With Scrat  ผูว้ิจยัไดท้  าการเกบ็ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ใน

เบ้ืองตน้ โดยมีผลการทดลอง ดงัน้ี 

   ตารางท่ี 4 : การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ์(E – learning) เร่ือง Debugging With Scrat   
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ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของบทเรียนออนไลน์ (E – 

learning) เร่ือง Debugging With Scrat  ใหเ้หมาะสม ก่อนน าไปใชใ้นการทดลองคร้ังท่ี 2 

ผลการทดลองคร้ัง ท่ี  2  ทดลองใชบ้ทเรียนออนไลน์กบัผูเ้รียนแบบเด่ียว จ  านวน 9 คน เป็น

การทดลองเพื่อศึกษาขอ้บกพร่อง ปัญหา อุปสรรค รวมถึงขอ้จ ากดัต่างๆของบทเรียน ออนไลน ์

นอกจากน้ีเป็นการทดสอบความเขา้ใจของผูท้ดลองต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยให้

นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ี 2 จ  านวน 9 คน ทดลองเรียนบทเรียนออนไลน์ (E – learning) เร่ือง 

Debugging With Scrat  ผูว้ิจยัไดท้  าการเกบ็ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ใน

เบ้ืองตน้ โดยมีผลการทดลอง ดงัน้ี 

 

    ตารางที 5 :  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ (E – learning) เร่ือง Debugging With 

Scrat   
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ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของบทเรียนออนไลน์ (E – 

learning) เร่ือง Debugging With Scrat  ใหเ้หมาะสม ก่อนน าไปใชใ้นการทดลองคร้ังท่ี 3 

ผลการทดลองคร้ัง ท่ี  3  ทดลองใชบ้ทเรียนออนไลน์กบัผูเ้รียนแบบเด่ียว จ  านวน 9 คน เป็น

การทดลองเพื่อศึกษาขอ้บกพร่อง ปัญหา อุปสรรค รวมถึงขอ้จ ากดัต่างๆของบทเรียน ออนไลน ์

นอกจากน้ีเป็นการทดสอบความเขา้ใจของผูท้ดลองต่อบทเรียนออนไลน์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยให้

นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 จ านวน 30 คน ทดลองเรียนบทเรียนออนไลน์ (E – learning) เร่ือง 

Debugging With Scrat  ผูว้ิจยัไดท้  าการเกบ็ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ใน

เบ้ืองตน้ โดยมีผลการทดลอง ดงัน้ี 

    ตารางที่ 6 :   การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ (E – learning) เร่ือง Debugging With 

Scrat   
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3.ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ต่อการห้องเรียนออนไลน์(E - 

Learning) 

ตารางท่ี 7 : แสดงความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อหอ้งเรียนออนไลน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง  แสดงความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอ่หอ้งเรียนออนไลน์(E-Learning) เรื่อง Debugging With Scrat 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลีย่ S.D. ความพึงพอใจ

1 ดา้นของปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสม 3.06 0.70 ปานกลาง

1.1   ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกบัผู้เรียน

1.2   ส่ือเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน

1.3   มคีวามพงึพอใจส่ือโดยรวมเป็นอย่างไร

1.4   เนื้อหาเหมาะสมกบัเวลา

1.5   ความสะดวกในการใช้ส่ือออนไลน์

2 ภาพ ภาษา และเสยีง 3.16 0.78 ปานกลาง

2.1 ขนาดของภาพท่ีใช้ประกอบบทเรียน

2.2 รูปภาพท่ีประกอบบทเนียน

2.3 ภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ประกอบบทเรียน

2.4 ความเข้าใจเด่ียวกบัภาษาท่ีใช้ในบทเรียน

2.5 เสียงบรรยายในบทเรียน

3 ตวัอักษร และสี 3.26 0.59 ปานกลาง

3.1 รูปแบบตัวอกัษรท่ีใช้น าเสนอ

3.2 ขนาดของตัวอกัษรท่ีใช้ในการน าเสนอ

3.3 สีของตัวอกัษร และพืน้หลังโดยภาพรวม
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4 กิจกรรมการเรียนรู้ 3.20 0.69 ปานกลาง

4.1 การใช้งานในบทเรียนง่าย สะดวก

4.2 เร้าความสนใจต่อการเรียนรู้
4.3 ส่ือมคีวามน่าสนใจอยากร่วม อยากเรียนรู้

4.4 มปีฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพือ่นร่วมห้องมากขึ้น

4.5 สามารถน าท่ีได้เรียน ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันได้

4.6 มคีวามชื่อชอบบทเรียนออนไลน์

5 การวัดและประเมินผล 3.32 0.66 ปานกลาง

5.1 แบบทดสอบมคีวามสอดคล้องกบับทเรียน

5.2 ความเหมาะสมของแบบทอสอบในแต่ละหน่วยการ

เรียน

5.3 ความเหมาะสมของค าถามต่อเนื้อหา

5.4 ความรวดเร็วในการรายงานผลคะแนน

ค่าเฉลี่ยรวม 3.20 0.68 ปานกลาง

ผลความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ต่อการหอ้งเรียนออนไลน์(E - Learning) 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 6  แสดงความพึงพอใจต่อนวตักรรมห้องเรียนออนไลน์ เร่ือง Debugging with 
scrat พบว่า ผูเ้รียนมีความพอใจ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง มีระดบัความพึงพอใจ
เฉล่ียเท่ากบั 3.20 เม่ือพิจารณา พบวา่  หวัขอ้การวดัและประเมินผล มาเป็นอนัดบัท่ี 1 มีระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 รองลงมาไดแ้ก่ ตวัอกัษรและสี มา
เป็นอนัดบัท่ี 2 มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ต่อมาไดแ้ก่ 
กิจกรรมการเรียนรู้ มาเป็นอนัดบัท่ี 3 มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.20  ดา้น ภาพ ภาษา เสียง  มาในอนัดบัท่ี 4 มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.16 และดา้น ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 
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บทที ่5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 

     ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาการค านวณ  เร่ือง  Debugging with Scrat ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่ งสาอนุสรณ์) เป็นการวิจยัเพื่อพฒันา โดยเป็นการน าเสนอผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีอิสระต่อการเรียนรู้ของตนเอง 

ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัคือการไดส่ื้อบทเรียนออนไลน์ (E–learning) วิชาวิทยาการค านวณ  ท่ีมี

ประสิทธิภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการค านวณก่อนเรียน

และหลงัเรียน   ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียน

ออนไลน ์ 

2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์ เร่ือง Debugging 

With Scrat 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ต่อการจดัการเรียนรู้บท

หอ้งเรียนออนไลน ์

สมมติฐานของการวจิัย  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอมพิวเตอร์วทิยาการค านวณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน ์เร่ือง Debugging With Scrat ท่ีผูว้จิยัได ้
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พฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ โดยมีความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหัด

ระหว่างบทเรียน กบัคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนเม่ือน าผลคะแนนท่ีไดม้า

เปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพไดต้ามเกณฑ ์80/80 

3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงใจต่อ ชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน ์ 

เร่ือง Debugging With Scrat หลงัจากท่ีไดท้ดลองใช ้อยูใ่นระดบัมาก 

ขอบเขตของการวจิัย  

1. ประชากร  

ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ 

วิทยาการค านวณ ของโรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2562 จ  านวน 6 หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 240 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/6 ท่ีเรียนวชิา 

คอมพิวเตอร์วิทยาการค านวณ ของโรงเรียนวดัทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ  านวน 35 คน สุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling)  

3. ขอบเขตด้านเนือ้หา  

เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระท่ี 8  

วทิยาการค านวณ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เร่ือง Debugging With Scrat ของ โรงเรียนวดัทุ่ง

ครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใชเ้วลาสอน 10 ชัว่โมง 1 

สัปดาห์ 

4. ตัวแปรทีศึ่กษา ประกอบด้วย  

4.1 ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน์ 

4.2 ตวัแปรตาม คือ  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้  
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเพื่อพฒันาบทเรียนบทเรียนออนไลน์ (E–learning) เร่ือง 

Debugging With Scrat มีดงัน้ี 

1. บทเรียนบทเรียนออนไลน ์(E–learning) เร่ือง Debugging With Scrat 

2. แบบทดสอบก่อนเรียนเน้ือหารายวชิา แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน และ 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

3. แผนการจดัการเรียนรู้ 

4. เวบ็ไซตส์ าหรับส่ือบทเรียนบทเรียนออนไลน ์(E–learning) เร่ือง Debugging  

With Scrat 

5. แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนบทเรียนออนไลน ์(E– 

learning) เร่ือง Debugging With Scrat 

วธิีดาเนินการวจิัย 

1. ขั้นเตรียม ศึกษาและดาเนินการสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning โดย เขียน

โปรแกรมดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

คือ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี ดา้นเน้ือหา และดา้นวดัและประเมินผล โดยใชแ้บบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบ

ประเมินความพึงพอใจ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหาและ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC) 

2. หาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์โดยผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อประเมินหาคุณภาพของส่ือ

บทเรียนออนไลน ์ดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของส่ือก่อนน าไปใช ้ 

3. ขั้นทดลอง น าบทเรียนออนไลน์ e-Learning เร่ือง Debugging With Scrat ไปให้

นักเรียนท าการทดสอบก่อนเรียน ก่อนให้นักเรียนเรียนด้วยบทเรียน e-Learning และท า

แบบทดสอบท้ายหน่วย เม่ือเรียนเสร็จแต่ละหน่วย ท าการทดสอบหลงัเรียน พร้อมท าแบบ

ประเมินความพึงพอใจเม่ือส้ินสุดการเรียน 
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4. ขั้นวิเคราะห์และสรุป เม่ือส้ินสุดการเรียน นาคะแนนท่ีไดม้าทาการวิเคราะห์ โดยใช้

สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาค่า t-test dependent 

วธิีด าเนินการวจิัย 

ผูว้ิจัยได้ก  าหนดขั้น ตอนในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์  (E–

learning ) เร่ือง Debugging With Scrat โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างและพฒันาบทเรียนบทเรียนออนไลน์ (E–learning) เร่ือง 

Debugging With Scrat 

  ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชบ้ทเรียนและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างและพฒันาบทเรียนบทเรียน

ออนไลน ์

ปรับปรุง/

แกไ้ข 

เสร็จส้ิน การสร้างและพฒันาบทเรียน

บทเรียนออนไลน์ 

แผนผงัระบบ ท่ี 4 การสร้างและพฒันาบทเรียน 
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การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ปรับปรุง/

แกไ้ข 

เสร็จส้ิน การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวจิยั 

 

การทดลองใชบ้ทเรียนและการวเิคราะห์ขอ้มูลออนไลน ์

ปรับปรุง/

แกไ้ข 

เสร็จส้ิน การทดลองใชบ้ทเรียนและการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

แผนผงัระบบ ท่ี 6 การทดลองใชบ้ทเรียนและการวเิคราะห์ขอ้มูลออนไลน ์

 

แผนผงัระบบ ท่ี 5 การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
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สรุปผลการวจิัย 

1. นกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนออนไลน ์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คอมพิวเตอร์ วทิยาการค านวณ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. คุณภาพของบทเรียนออนไลน ์(E–learning) ค่า e1/e2 เท่ากบั 80.83/81.44 สูงกวา่ 

เกณฑท่ี์ตั้งไวท่ี้เกณฑ ์80/80 

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน(์E-Learning) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20  

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

อภิปรายผล 

จากการด าเนินการวิจยัและพฒันาส่ือบทเรียนบทเรียนออนไลน์ (E–learning) เร่ือง 

Debugging With Scrat ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม ให้

ความส าคญัของระบบอินเตอร์เน็ต และการน าเสนอบทเรียนในลกัษณะออนไลน์ เพื่อให้นิสิต

สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง และมีอิสระต่อการเรียนรู้ของตนเอง และเป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ท่ีนิสิตต้องการ ได้แก่ การศึกษาบทเรียนล่วงหน้า การทบทวนบทเรียน การ

ประเมินตนเองโดยการท าแบบฝึกหดับทเรียนออนไลน์ท่ีนกัเรียนสามารถทราบผลคะแนนการ

ท าแบบฝึกหดัไดต้ลอดเวลาอยา่งเป็นอิสระ จากการวจิยัสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5เม่ือใช้

บทเรียนบทเรียนออนไลน์ (E–learning) เร่ือง Debugging With Scrat โดยเปรียบเทียบระหว่าง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและภายหลงัการเรียน จากผลการวิจยัพบว่า ในแต่ละหน่วยการ

เรียนและรวมหน่วยการเรียนทั้งหมด นักเรียนในกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียหลงัใช้บทเรียน

บทเรียนออนไลน(์E–learning) สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้ง ไว ้ทั้งน้ี สามารถอภิปรายไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดข้ึน เกิดจากการ

ออกแบบส่ือบทเรียนบทเรียนออนไลน์ (E–learning) เร่ือง Debugging With Scrat ท่ีมีเน้ือหา

และรูปแบบการน าเสนอท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ซ้ึงสอดคล้องกบัท่ีชอรส์

(Shores 1960 : 1) ไดก้ล่าววา่ส่ือการสอนเป็นเคร่ืองมือช่วยส่ือความหมายจดัโดยครูและนกัเรียน 

เพื่อเสริมการเรียนรู้ท่ีดีให้แก่ผูเ้รียน และ ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หทยัรัตน์ มี
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พฤกษ ์(2551) ไดท้  า การวิจยัเร่ืองชุดการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาหลกัการออกแบบ

และพฒันาโปรแกรม เร่ือง วิเคราะห์ระบบงาน ส า หรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้สังกดัส า นกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ (E–learning) เร่ือง Debugging With Scrat 
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จากผลการวิจยัเชิงทดลอง จ านวน 3 คร้ัง พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 
52.33/55.56 64.44/67.76 และ 80.83/81.44 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง ไว ้โดยมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการวดัผลคะแนนแบบฝึกหัดภายในหน่วยการเรียนทั้ง 10 หน่วย 
เฉล่ียเท่ากบั 65.87 และประสิทธิภาพของการวดัผลคะแนนแบบทดสอบหลงัการเรียนของหน่วย
การเรียนทั้ง 10 ชุด เฉล่ียเท่ากบั 68.25 ทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดว้่า ในการพฒันาส่ือผูว้ิจยัไดใ้ห้
ความส าคญักบัการสร้างและพฒันาส่ือจึงส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกนั (วาสนา ชาวหา,2533 : 8) ท่ีกล่าววา่ ส่ือ
การสอน คือ ตวักลางหรือพาหนะน าความรู้ไปสู่ผูเ้รียนและท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้าม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ย่างดี, สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญเลิศ อรุณพิบูลย ์และบุญเกียรติ 
เจตจ านงนุช (2550) การออกแบบและจัดระบบเพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนโดยการ
สนบัสนุนและสงเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายตรงกบัความตองการของผูส้อน ,ซ่ึง
ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สถาพร อยูส่มบูรณ์ (2550) เร่ืองการพฒันาบท เรียนWBI 
แ บ บ ปฏิสัมพนัธ์วิ ช าคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี2 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือพบว่า บ ท เรียน
WBI แ บ บ ปฏิสัมพนัธ์วิ ช าคอมพิวเตอร์เทคโนโลย ี2 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.29/80.79 
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80  และผูเ้รียน เช่ือมโยงระบบเป็นเครือข่ายท่ีสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
และทุกคน.สามารถประเมิน ติดตามพฤติกรรมผูเ้รียนได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนจริง  
นอกจากน้ีบทเรียนบทเรียนออนไลน์ (E–learning) เร่ือง Debugging With Scrat ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
ยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง และมีอิสระต่อการเรียนรู้ของตนเอง ได้แก่ 
การศึกษาบทเรียนล่วงหน้า การทบทวนบทเรียนการประเมินตนเองโดยการท าแบบฝึกหัด
บทเรียนออนไลน์ท่ีนดัเรียนสามารถทราบผลคะแนนการท าแบบฝึกหดัไดต้ลอดเวลาอยา่งเป็น
อิสระ 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนบทเรียนออนไลน์ (E–learning) 

ราย เร่ือง Debugging With Scrat พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อส่ืออยูใ่นเกณฑ์ระดบั ปาน
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กลาง และพบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจระดบัปานกลางในทุกๆดา้น โดยมีคะแนนรวมเรียงจาก

มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ แสดงความพึงพอใจต่อนวตักรรมหอ้งเรียนออนไลน์ เร่ือง Debugging with 

Scrat พบวา่ ผูเ้รียนมีความพอใจ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย

เท่ากบั 3.20 เม่ือพิจารณา พบว่า  หัวขอ้การวดัและประเมินผล มาเป็นอนัดบัท่ี 1 มีระดบัความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 รองลงมาไดแ้ก่ ตวัอกัษรและสี มาเป็นอนัดบั

ท่ี 2 มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ต่อมาไดแ้ก่ กิจกรรมการ

เรียนรู้ มาเป็นอนัดบัท่ี 3 มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20  ดา้น ภาพ 

ภาษา เสียง  มาในอนัดบัท่ี 4 มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 และดา้น 

ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมบูรณ์ สงวนญาติ 

(2534 : 42-43) กล่าววา่ ส่ือการเรียนการสอนหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผูส้อนและผูเ้รียนน ามาใช้

ในการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

และ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ขวญัรัตน์ว่องไว ท่ีพบว่า ผลการศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ส่ืออีเลิร์นน่ิง อยู่ในระดบัดีและผลการวิจยัของสุธีร์นาทร ท่ี

พบวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นเวบ็มีค่าเฉล่ีย 

ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก,สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลิาชิณณ์ ประคลัภพ์งศ ์(2554 ; บทคดัยอ่) 

ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบ e-Learning เร่ืองคอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้ วิชาเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบ e-Learning ผล

การศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบ e-

Learning อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้ 
การน าส่ือบทเรียนบทเรียนออนไลนม์าใชใ้นการวจิยัการเรียนการสอน เป็น 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม และนวตักรรมเทคโนโลยี
ร่วมสมยั เกิดเป็นรูปแบบการเรียนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ผูจ้ดัการ
เรียนการสอนควรมีการเตรียมตวัท่ีดีไม่ใช่เพียงใชส่ื้อในการสอน แต่ใชส่ื้อใหเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การสอน ดงันั้น จึงควรมีการเลือกใชส่ื้อให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนทั้ง เน้ือหา และรูปแบบของการ
ใชส่ื้อ บทเรียนบทเรียนออนไลน์ (E–learning) เร่ือง Debugging With Scrat ถือเป็นส่ือท่ีเหมาะ
กบัผูเ้รียนจะช่วยใหผู้เ้รียนจ าไดเ้ร็วและจ าไดน้าน ช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนและมีส่วน
ร่วมในการเรียน ไดล้งมือปฏิบติัเป็นเห็นผลเป็นรูปธรรม 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการวจิยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนระหวา่งกลุ่มท่ีใช ้
วธีิการเรียนสอนปกติและกลุ่มท่ีเรียนรู้ผา่นส่ือบทเรียนบทเรียนออนไลน(์E-Learning) 

2. ควรมีการศึกษาดา้นปัจจยัท่ีส่งผลการการเรียนรู้ผา่นส่ือบทเรียนออนไลน(์E- 
Learning) เช่น ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีเรียน นกัเรียน เพื่อน ามาปรับประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัสภาพจริงต่อไป 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาการค านวณ เรื่อง  Debugging with Scrat 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พ่ึงสายอนุสรณ์)    

1.  ชื่อ   นายสรรเสริญ  มณีโชติ  

     ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   

     สถานที่ท างาน โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พ่ึงสายอนุสรณ์) 

ส านักงานเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2.  ชื่อ   นางสมจิตร  แสงทอง   

     ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  

     สถานที่ท างาน โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พ่ึงสายอนุสรณ์) 

         ส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

     (ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

3.   ชื่อ   นางสรัญญาพร  โกมลเศรษฐรัฐ   

     ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   

     สถานที่ท างาน โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พ่ึงสายอนุสรณ์) 

         ส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

     (ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
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ตารางแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ว15101 คอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ เรื่อง Debugging 
with Scrat ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

หน่วยการเรียนรู ้ จ านวนชั่วโมง เน้ือหา การประเมิน 
1.แนะน า Debugging 
with Scrat 

2 1. debugging คืออะไร 
2. วิธกีาร debugging  
 

ตรวจแบบทดสอบ 
 

2.เริ่ม debugging กัน
เถอะ 

6 3.องค์ประกอบของบทเรียน 
4.วิธีการคอมไพเลอร์โปรแกรม 
5.วิธีการใช้เครื่องมือ 
6.วิธีการขอความช่วยเหลือ 
7.วิธีการใช้พื้นที่ใช้งาน 
8.แสดงโค้ดจาว่า 
 

ตรวจแบบทดสอบ 
 

3.ค าสั่งโค้ดจาวา่ 2 9.โค้ดจาว่าแบบล าดับ 
10.โค้ดจาว่าแบบท าซ้ า 
 

ตรวจแบบทดสอบ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ      รหัสวิชา ว 15101  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะน า Debugging with Scrat    จ านวน  1 ชั่วโมง     
เรื่อง Debugging คือ อะไร                      เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2562 
ชื่อครูผู้สอน  นายสุดตา ชูรัตน์                 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนสุรณ)์ 
 

สาระส าคัญ  

 Debugging มีความส าคญั และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการคิดแก้ปัญหาการเขียนโค้ดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น Debugging จึงจ าเป็นต้องรูแ้ละเข้าใจ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

สาระที่ ๘ เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  

มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วดั ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะในการ แกป้ัญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณ ์ผลลัพธ์จาก 
ปัญหาอย่างง่าย 

ตัวชี้วดั ป.5/2 ออกแบบและ เขียน โปรแกรมที่มกีาร ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและ แก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
  รู้จัก Debugging คืออะไร 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนอธิบายความหมายของ debugging ได้ (K) 
 2. นักเรียนสามารถบอกวิธีการ Debugging โปรแกรมได้ (K) 
 4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
สาระการเรยีนรู ้

1. ความหมายของ debugging  
2. วิธีการ debugging โปรแกรม 

 

สมรรถนะส าคัญของการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายและวิธีการ debugging 

กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบและตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหวา่งรอเข้า   

                  ห้องเรียน 
 2. ครูแนะน าตวัตัวเองใหน้ักเรียนรู้จักเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกับนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนและเป็นการท า 
       ความรู้จักนักเรียนแต่ละคนด้วย 
 4. ครูผู้สอนบอกรายละเอียดวิชา จดุประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้บรรยายและอธิบาย  

                  เกี่ยวกับ debugging program วธิีการเรียน การสอบเก็บคะแนน และตัวชี้วัด  ของรายวิชา  
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  ขั้นที ่1  สร้างความสนใจ (engagement) 
1.1 ครูตั้งค าถามนักเรียนต่อไปน้ี 
     -นักเรียนเคยท าอะไรที่ผิดพลาดไหม เช่น สีเสื้อกลับด้าน เอาด้านในออกมา 

                                   ข้างนอก เอาข้างนอกเข้าข้างใน เกิดขึ้นเพราะอะไร แล้วจะแกไขอย่างไรให้ 
      ถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างสิ่งที่เคยท าผิดพลาดแล้วระบุสาเหตุที่ 
      ผิดพลาด และบอกวิธีแก้ไขให้ถูกต้องอย่างน้อย คนละ 2 ตัวอย่าง  
1.2 นักเรียนดู คลิป วีดีโอ การแก้ไขจุดบกพร่อง บทที่ 1 ของชุดการเรียนรู้ 
      ห้องเรียนออนไลน์  ประมาณ 1 นาที่ 50 วินาที ให้จับประเด็น และ เขียนข้อ 
      สงสัยไว้ บนเว็บไซต์ www.kruis.net โดยมีล าดับการเข้าใช้งานดังนี้ 

1. เปิดโปรแกรมเบราเซอร์ 
2. พิมพ์ www.kruis.net บน url  
3. คลิก เล่นวีดีโอ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4. คลิกที่เมนูบทเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5. เลือกเมนูโดยคลิกที่บทเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
6. เข้าสู่ระบบโดยป้านชื่อผู้ใช้ หรือ e-mail โดยคุณครูได้ก าหนดชื่อผู้ใช้

และรหัสผ่านให้นักเรียนแต่ละคน 
7. เมื่อเข้าสู่หลักสูตร แล้วให้เลือกส่วนต่างๆของชั้นเรียน ให้ท าการเลือก 

ให้คลิกที่หลักสูตร Course F (2019)  
8. ให้เลือก เวอร์ชั่น 2017 current section ป.5 ห้อง 6 
9. เลือก บทเรียน 4 : Debugging with Svrat 
10. เลือกเนื้อหาที่ 1 เพื่อดูวีดีโอ การแก้ไขจุดบกพร่อง 
11. ก าหนดให้ค าบรรยายเป็นภาษาไทย โดยมีวิธีดังนี้ 

1. เลือกที่มุมล่างขวาของวีดีโอเลือก การตั้งค่า 
2. เลือกค าสั่งบรรยาย 
3. เลือกค าสั่งแปลอัตโนมัติ 
4. เลือกภาษาไทย 

12. สามารถดาวโหลดวีดีโอไปเผยแพร่หรือให้นักเรียนไปศึกษาต่อหรือท า
ความเข้าใจโดยท าเป็นวีดีทัศได้ 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 

 - ท าความเข้าใจด้วยตนเองก่อน สงสัยหรือมีค าถามให้แลกเปลี่ยน 
             เรียนรู้กับเพื่อนข้างๆ เพื่อหาความคิดรวบยอดของบทเรียน จดบันทึกลงในสมุด 
 - ศึกษาหาความรู ้บนเว็บไซต์ www.kruis.net  ตามวธิีการของขั้นที่ 1 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 
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- ครูเปิดคลิปวีดีโอ บนเว็บไซต์ www.kruis.net การแก้ไขจุดบกพร่อง บทที่ 1 ของ
ชุดการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์  ประมาณ 1 นาที่ 50 วินาที ครูอธิบายเพิ่มเติมที
ละค าสั่งและเน้นจุดส าคัญ และครูสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน 
ซึ่งสรุปความคิดรวบยอดได้ว่า Debugging (สร้างวิธีการแก้ไขจุดบกพร่อง)  เป็นการ
เรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมใดๆ ที่ต้อง
ท าแบบเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อเจอจุดที่ผิดพลาด ต้องคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
เพื่อแก้ไขและไม่ให้เกิดสิ่งนั้นข้ึนอีก 

- ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายและวิธีการ debugging จาก
แบบทดสอบ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(elaboration) 

- ครูเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาอภิปรายถึงความหมายและวิธีการ debugging   
ประมาณ 3 คน โดยเรียกนักเรียนเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 1 คน  
และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 

-  สอบถามพูดคุย โดยสุ่มเลือกนักเรียนประมาณ 3 คน แล้วถามค าถาม 
debugging คืออะไร น ามาใช้แก้ปัญหาการเขียน coding ได้อย่างไร ให้คะแนน  

-  ให้ท าแบบทดสอบ 10 ข้อ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 

กิจกรรมสรุปบทเรียน 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าถงึความหมายและวิธกีาร debugging 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนถามข้อสงสัยกับเรื่องที่เรียนในวันนี้ 
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความ    
    พร้อมที่จะเรียนในครัง้ต่อไป  
 

สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 

1. เว็บไซน์ www.kruis.net 
2. โปรเจ๊กเตอร์ และคอมพวิเตอร ์
3.   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรท์ าแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บไซน์ www.kruis.net 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวดัผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การวัดผล 
1. นักเรียนอธิบายความหมายของ 
debugging ได ้(K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

2. นักเรียนสามารถบอกวิธีการ Debugging 
โปรแกรมได้ (K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

 

ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายและวิธีการ debugging 

1. นักเรียนให้ความหมายของ การ Debugging โปรแกรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จงบอกวิธีการ debugging โปรแกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 ................................................................... 

ขั้นที่ 2 ................................................................... 

ขั้นที่ 3 ................................................................... 

ขั้นที่ 4 ................................................................... 

ขั้นที่ 5 ................................................................... 

ข้ันที่ 6 ................................................................... 

ขั้นที่ 7 ................................................................... 

ขั้นที่ 8 ................................................................... 

ขั้นที่ 9 ................................................................... 

ขั้นที่ 10 ................................................................. 

ขั้นที่ 11.................................................................. 

ขั้นที่ 12.................................................................. 

ชื่อ .............................นามสกุล............................. 

คะแนน ......................... / 10   

วันที่....................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ      รหัสวิชา ว 15101  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะน า Debugging with Scrat    จ านวน  1 ชั่วโมง     
เรื่อง วิธีกา Debugging                               เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2562 
ชื่อครูผู้สอน  นายสุดตา ชูรัตน์                 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 
 

สาระส าคัญ  

 วิธีการ Debugging มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการคดิแก้ปัญหาการเขียนโค้ด
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ดงันั้น Debugging จึงจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

สาระที่ ๘ เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  

มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วดั ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะในการ แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณ ์ผลลัพธ์จาก 
ปัญหาอย่างง่าย 

ตัวชี้วดั ป.5/2 ออกแบบและ เขียน โปรแกรมที่มกีาร ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและ แก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
  รู้จัก วิธีการDebugging  
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนอธิบายความหมายของวิธีการ debugging ได้ (K) 
 2. นักเรียนสามารถบอกวิธีการ Debugging โปรแกรมได้ (K) 
 4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
สาระการเรยีนรู ้

1. ความหมายของวิธกีาร debugging  
2. วิธีการ debugging โปรแกรม 

 

สมรรถนะส าคัญของการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและวิธีการ debugging ด้วย บล็อกเบส 

กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบและตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหวา่งรอเข้า   

                  ห้องเรียน 
 2. ครูแนะน าตวัตัวเองใหน้ักเรียนรู้จักเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกับนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนและเป็นการท า 
       ความรู้จักนักเรียนแต่ละคนด้วย 
 4. ครูผู้สอนบอกรายละเอียดวิชา จดุประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้บรรยายและอธิบาย  

                  เกี่ยวกับวธิีการ debugging program วิธีการเรียน การสอบเก็บคะแนน และตัวชี้วดั  ของ 
                  รายวิชา  
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  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) 
1.1 ครูตั้งค าถามนักเรียนต่อไปน้ี 
     -นักเรียนคิดเลขให้ครูหน่อย 5+5*4+3 ได้ค าตอบเท่าไหร่ ? 
     - ใครได้ 17 บ้างยกมือ  
     - ใครได้ 28 บ้างยกมือ 
     - ให้นักเรียนเขียนวิธีการค านวณออกมาทีละข้ันตอนแล้วตีกรอบเป็นบล็อกสี 
       เหลี่ยมครอบทีละค าสั่งไว้ 
1.2 นักเรียนดู คลิป วีดีโอ การแก้ไขจุดบกพร่อง บทที่ 1 ของชุดการเรียนรู้ 
      ห้องเรียนออนไลน์  ประมาณ 1 นาที่ 50 วินาที บนเว็บไซต์ www.kruis.net   
      แล้วให้จับประเด็น และ เขียนข้อ สงสัยไว้  

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 
 - ศึกษาหาความรู ้บนเว็บไซต์ www.kruis.net โดยมีวิธีการดังนี ้

1. คลิกบทที่ 4   เลือก หัวข้อที่ 2 
2. ให้นักเรียนอ่านค าแนะน า ต้องการใหต้ัว scrat ท าอะไร “โค้ดนี้ยังไม่ค่อยถูกต้อง  
   แก้ไขโค้ดเพื่อช่วยให้สแครทไปให้ถึงลูกโอ๊ค” 
3. ดูส่วนของพื้นที่ท างานของการต่อบล็อกวา่ถูกต้องหรือไม ถ้ายังไม่ถูกให้ท าการต่อ 
   บล็อกใหม ่โดยใช้วิธีเอาเม้าจอที่บล็อกในพื้นทีท่ างาน 
4. ลากเม้ามาทางกล่องเครื่องมือ แล้วปล่อยเม้าเป็นการลบบล็อกที่ต่อไวก้่อนหน้านี้ 
   ออก เพื่อเริ่มท าการตอ่บล็อกใหม่ 
5. วิธกีารต่อบล็อกมีวธิีการท าดังนี ้
 1. เลือกบล็อกที่อยู่ภายในกล่องเครื่องมือ 
 2. ใช้เม้าลากบล็อกมาตอ่บล็อกในส่วนของพื้นที่ท างานแล้วปล่อยเม้า 
 3. ต่อบล็อกไปเรื่อยๆจบครบ  
6. ท าการ debugging โปรแกรม โดย 
 1. คลิกที่ปุ่มเป็นขั้นตอน ใตรู้ปภาพ คลิกไปเรื่อยๆๆเท่าจ านวนบล็อก 
 2. ตัวสแครทจะเดินตามบล็อกที่ต่อจบครบ 

ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 
- ครูเปิดคลิปวีดีโอ บนเว็บไซต์ www.kruis.net การแก้ไขจุดบกพร่อง บทที่ 1 ของ
ชุดการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์  ประมาณ 1 นาที่ 50 วินาที ครูอธิบายเพิ่มเติมที
ละค าสั่งและเน้นจุดส าคัญ   
- ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 2 ความหมายและวธิีการ debugging ด้วย บลอ็กเบส 
จากแบบทดสอบ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 
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ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(elaboration) 
- ครูเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาอภิปรายถึงความหมายและวิธีการ debugging   
ประมาณ 3 คน โดยเรียกนักเรียนเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 1 คน  
และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  
 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 
- ใบงานที่ 2 ความหมายและวิธีการ debugging ด้วย บล็อกเบส 
-  ให้ท าแบบทดสอบ 10 ข้อ  บนเว็บไซต์ www.kruis.net 

 
กิจกรรมสรุปบทเรียน 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าถงึความหมายและวิธกีาร debugging 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนถามข้อสงสัยกับเรื่องที่เรียนในวันนี้ 
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความ    
พร้อมทีจ่ะเรียนในครั้งตอ่ไป  
 

สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 

1.  www.kruis.net 
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและวิธีการ debugging 
3. โปรเจ๊กเตอร ์และคอมพิวเตอร ์
4. ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ท าแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บไซน์ www.kruis.net 

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวดัผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การวัดผล 
1. นักเรียนอธิบายความหมายของ 
debugging ได ้(K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

2. นักเรียนสามารถบอกวิธีการ Debugging 
โปรแกรมได้ (K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 
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ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและวิธีการ debugging ด้วย บล็อกเบส 

1. นักเรียนให้ความหมายของ การ Debugging โปรแกรม ด้วย บล็อกเบส 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จงบอกวิธีการ debugging โปรแกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 ................................................................... 

ขั้นที่ 2 ................................................................... 

ข้ันที่ 3 ................................................................... 

ขั้นที่ 4 ................................................................... 

ขั้นที่ 5 ................................................................... 

ขั้นที่ 6 ................................................................... 

ขั้นที่ 7 ................................................................... 

ขั้นที่ 8 ................................................................... 

ขั้นที่ 9 ................................................................... 

ขั้นที่ 10 ................................................................. 

ขั้นที่ 11.................................................................. 

ขั้นที่ 12.................................................................. 

ชื่อ .............................นามสกุล............................. 

คะแนน ......................... / 10   

วันที่....................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ      รหัสวิชา ว 15101  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่ม debugging กันเถอะ      จ านวน  1 ชั่วโมง     
เรื่อง องค์ประกอบของบทเรียน                             เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2562 
ชื่อครูผู้สอน  นายสุดตา ชูรัตน์                 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 
 

สาระส าคัญ  

 การเรียนรูอ้งค์ประกอบของบทเรียน มีความส าคญั และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการคิดแก้ปัญหาการ
เขียนโค้ด และการ debugging โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ดังนั้น องค์ประกอบของบทเรียน จึงจ าเป็นต้องรู้และ
เข้าใจ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

สาระที่ ๘ เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  

มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วดั ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะในการ แกป้ัญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณ ์ผลลัพธ์จาก 
ปัญหาอย่างง่าย 

ตัวชี้วดั ป.5/2 ออกแบบและ เขียน โปรแกรมที่มกีาร ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและ แก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
  รู้จัก การเรียนรู้องค์ประกอบของบทเรียน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนอธิบายองค์ประกอบของบทเรียนได้ (K) 
 2. นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของบทเรียนได้ (K) 
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
สาระการเรยีนรู ้

1. องค์ประกอบของบทเรียน 
  2. หน้าที่ส่วนตา่งๆของบทเรียน 

 

สมรรถนะส าคัญของการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ใบงานที่ 3 เรื่อง ความหมายและหน้าที่ขององค์ประกอบของบทเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบและตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหวา่งรอเข้า   

                  ห้องเรียน 
 2. ครูแนะน าตวัตัวเองใหน้ักเรียนรู้จักเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกับนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนและเป็นการท า 
       ความรู้จักนักเรียนแต่ละคนด้วย 
 4. ครูผู้สอนบอกรายละเอียดวิชา จดุประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้บรรยายและอธิบาย  
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                  เกี่ยวกับวธิีการ debugging program วิธีการเรียน การสอบเก็บคะแนน และตัวชี้วดั  ของ 
                  รายวิชา  
  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) 

1.1 ครูตั้งค าถามนักเรียนต่อไปน้ี 
     - นักเรียนมองดูรอบๆห้องเรียน แล้วบอกได้ไหมว่ามีการจัดห้องเรียนอย่างไร 

                 เช่น มุ่งการอ่าน มุมค้นคว้า มุ่มส่งงาน ท าไมครูถึงจัดห้องแบบนี้ไม่กองรวมไว้ที่ 
                 เดียว ให้คิดหาเหตุผลมาอย่างน้อยคนละ 2 ข้อ 

1.2 ครูเปิดแพลตฟอร์ม การ Debugging ให้นักเรียนดูจากเว็บไซต์ www.kruis.net  
                                    บทที่ 3 ให้นักเรียนดู แล้วเขียนองค์ประกอบที่คิดว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
                                    ไว้ในสมุด ซึ่งได้แก่  

1. ส่วนค าสั่ง 
2. ส่วนแสดงผล 
3. ส่วนเครื่องมือ 
4. ส่วนคอมไพล์โปรแกรม 
5. ส่วนพื้นที่ท างาน 
6. ส่วนแสดงโค้ดจาวา 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration)  
- ศึกษาหาความรู ้บนเว็บไซต์ www.kruis.net คลิกเลือกบทที่ 4 เลือกหวัข้อที่ 3 

โดยมีวิธกีารใช้งานดังนี้ 
1. ส่วนที่หนึ่งคือส่วนค าสั่ง “ใช้ทักษะการดีบั๊กของคุณเพื่อช่วยให้สแครทไปถึงลูก

โอ๊ค” 
2. ส่วนแสดงผล คือส่วนที่รูปภาพของตวัสแครทเดินไปตามบล็อกที่ต่อในส่วนของ

พื้นที่ท างาน 
3. ส่วนเครื่องมือ คือส่วนที่จะน าเอาบล็อกแต่ละอนัไปต่อเป็นล าดับการท างาน 
4. ส่วนการคอมไพล์โปรแกรม คือส่วนทีท่ าการทดสอบการดีบั๊กโปรแกรมเพื่อให้

โปรแกรมท างานได้สมบูรณ์ไม่มีข้อผิดพลาด  
5. ส่วนพื้นทีท่ างาน คือสว่นที่ท าการต่อบล็อกเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามค าสัง่ 
6. ส่วนการแสดงโคด้จาวา คือสว่นที่แปลงบล็อกที่ต่อเป็นโค้ดจาวา 

 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 

- ครูอธิบายองค์ประกอบต่างๆของบทเรียนจาก เว็บไซต์ www.kruis.net  บทที่ 3 
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 6 ส่วน ครูอธิบายความส าคัญ การใช้งาน และ
ความสัมพันธ์กันของแต่ละองค์ประกอบ ครูบอจุดเน้นเวลาสร้างบล็อกและแปลง
โค้ด 
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- ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 3 ความหมายและหน้าที่ขององค์ประกอบของบทเรียน 
บนเว็บไซต์ www.kruis.net 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(elaboration) 
- ครูเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาอภิปรายถึงความหมายและวิธีการ debugging   
ประมาณ 3 คน โดยเรียกนักเรียนเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 1 คน  
และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  
 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 
- ใบงานที่ 3 เรื่อง ความหมายและหน้าที่ขององค์ประกอบของบทเรียน 
- ให้ท าแบบทดสอบ 10 ข้อ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 

 
กิจกรรมสรุปบทเรียน 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าถงึความหมายและองค์ประกอบของบทเรียน 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนถามข้อสงสัยกับเรื่องที่เรียนในวันนี้ 
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความ    
พร้อมทีจ่ะเรียนในครั้งตอ่ไป  
 

สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 

1. www.kruis.net 
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง ความหมายและหน้าที่ขององค์ประกอบของบทเรียน 
3. โปรเจ๊กเตอร์ และคอมพวิเตอร ์
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท าแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บไซน์ www.kruis.net 
 

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวดัผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การวัดผล 
1. นักเรียนอธิบายองค์ประกอบของบทเรียน
ได้ (K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

2. นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของ
บทเรียนได้ (K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 
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ใบงานที่ 3 เรื่อง ความหมายและหน้าที่ขององค์ประกอบของบทเรียน 

1. นักเรียนให้ความหมายและหน้าที่ขององค์ประกอบของบทเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. นักเรียนให้ความหมายและหน้าที่ขององค์ประกอบของบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 .................................................................... 

ความส าคัญ............................................................... 

ส่วนที่ 2 .................................................................... 

ความส าคัญ............................................................... 

ส่วนที่ 3 .................................................................... 

ความส าคัญ............................................................... 

ส่วนที่ 4 .................................................................... 

ความส าคัญ............................................................... 

ส่วนที่ 5 .................................................................... 

ความส าคัญ............................................................... 

ส่วนที่ 6 .................................................................... 

ความส าคัญ............................................................... 

 

ชื่อ .............................นามสกุล............................. 

คะแนน ......................... / 10   

วันที่....................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ      รหัสวิชา ว 15101  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่ม debugging กันเถอะ      จ านวน  1 ชั่วโมง     
เรื่อง วิธีการคอมไพเลอร์โปรแกรม                         เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2562 
ชื่อครูผู้สอน  นายสุดตา ชูรัตน์                 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึง่สายอนุสรณ์) 
 

สาระส าคัญ  

 วิธีการคอมไพเลอร์โปรแกรม มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการคดิแก้ปัญหาการเขียน
โค้ด และการ debugging โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ดังนั้น องค์ประกอบของบทเรียน จึงจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

สาระที่ ๘ เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  

มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วดั ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะในการ แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณ ์ผลลัพธ์จาก 
ปัญหาอย่างง่าย 

ตัวชี้วดั ป.5/2 ออกแบบและ เขียน โปรแกรมที่มกีาร ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและ แก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
  รู้จัก การเรียนรู้องค์ประกอบของบทเรียน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนอธิบายวธิีการคอมไพเลอร์ได ้(K) 
 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
สาระการเรยีนรู ้

อธิบายวิธีการคอมไพเลอร์ 
 

สมรรถนะส าคัญของการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ใบงานที่ 4 เรื่อง วิธกีารคอมไพเลอร์โปรแกรม 

กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบและตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหวา่งรอเข้า   

                  ห้องเรียน 
 2. ครูแนะน าตวัตัวเองใหน้ักเรียนรู้จักเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกับนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนและเป็นการท า 
       ความรู้จักนักเรียนแต่ละคนด้วย 
 4. ครูผู้สอนบอกรายละเอียดวิชา จดุประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้บรรยายและอธิบาย  

                  เกี่ยวกับวธิีการคอมไพโปรแกรม วธิีการเรียน การสอบเก็บคะแนน และตัวชี้วัด  ของ 
                  รายวิชา  
  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) 

1.1 ครูตั้งค าถามนักเรียนต่อไปน้ี 
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     -นักเรียนเคยท างานกลุ่มหรือไม่ เช่น งานกลุ่มวิชาศิลปะ ครูให้วาดรูปเศรษฐกิจ
พอเพียงในหลวง ร.9 แต่ละคนแบ่งหน้าที่กันท างานคนละส่วน สุดท้ายเอางานมา
รวมกัน มาประกอบกัน แล้วผลออกมาเป็นอย่างไร น่าพอใจ หรือถูกต้องไหม ส่วน
และคนก็ท าหน้าที่ท างานในส่วนของตัวเองท างานทีละขั้นตอนอย่างละเอียด ในคิด
งานที่เคยท ากลุ่มสาระอะไรก็ได้ 1 งาน เขียนลักษณะงาน ละขั้นตอนการท างานไว้
ในสมุด  
1.2 ครูเปิดแพลตฟอร์ม การคอมไพโปรแกรม ให้นักเรียนดูจากเว็บไซต์ 
www.kruis.net  บทที่ 4 เรื่องที่ 4 ให้นักเรียนดู แล้วให้สังเกต buttom box เริ่ม 
และ buttom box เป็นข้ันตอนแตกต่างกันอย่างไร    

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration)  
- ศึกษาหาความรู ้บนเว็บไซต์ www.kruis.net โดยมีวิธีการปฏิบัตอดังนี ้
1. ต่อบล็อกที่ส่วนพื้นที่การท างานตามส่วนของค าสั่ง 
2. ท าการคอมไพโปรแกรมโดยมีสองวธิี คอื 
 1. คอมไพทีเดียวทั้งโปรแกรม ให้คลิกที ่buttom box เริ่ม 
 2. คอมไพทีละบล็อก ใหค้ลิกที่ buttom box เป็นข้ันตอน ท าทีละบล็อก 
              จบครบทุกบล็อก 

 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 

- ครูอธิบายการคอมไพโปรแกรมจากบทเรียนจาก เว็บไซต์ www.kruis.net  บทที่ 
4 เรื่องที่ 4 แล้วสาธิตการคอมไพล์โปรแกรมทั้งสองแบบ  
- ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 4 วิธีการคอมไพเลอร์โปรแกรม บนเว็บไซต์ 
www.kruis.net ทั้งสองแบบ 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(elaboration) 
- ครูเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาอภิปรายถึงวธิีการคอมไพเลอร์โปรแกรม 
ประมาณ 3 คน โดยเรียกนักเรียนเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 1 คน  
และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  
 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  บนเว็บไซต์ www.kruis.net 
- ให้ท าแบบทดสอบ 10 ข้อ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 

 
กิจกรรมสรุปบทเรียน 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าถงึวิธีการคอมไพเลอร์โปรแกรม 
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2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนถามข้อสงสัยกับเรื่องที่เรียนในวันนี้ 
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความ    
พร้อมทีจ่ะเรียนในครั้งตอ่ไป  
 

สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 

1. www.kruis.net 
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง วิธกีารคอมไพเลอร์โปรแกรม 
3. โปรเจ๊กเตอร์ และคอมพวิเตอร ์
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท าแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บไซน์ www.kruis.net 
 

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวดัผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การวัดผล 
1. นักเรียนอธิบายองค์ประกอบของบทเรียน
ได้ (K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

2. นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของ
บทเรียนได้ (K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 
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ใบงานที่ 4 เรื่อง วิธกีารคอมไพเลอร์โปรแกรม 

1. นักเรียนให้ความหมายและวิธีการคอมไพเลอร์โปรแกรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วิธีการคอมไพเลอร์โปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีที่ 1 .............................................. 

วิธีการ 

1................................................................ 

2................................................................ 

3................................................................ 

4................................................................ 

5................................................................ 

6................................................................ 

7................................................................ 

 

วิธีที่ 2 .............................................. 

วิธีการ 

1................................................................ 

2................................................................ 

3................................................................ 

4................................................................ 

5................................................................ 

6................................................................ 

7................................................................ 

 
ชื่อ .............................นามสกุล............................. 

คะแนน ......................... / 10   

วันที่....................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ      รหัสวิชา ว 15101  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่ม debugging กันเถอะ      จ านวน  1 ชั่วโมง     
เรื่อง วิธีการใช้เครื่องมือ                           เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2562 
ชื่อครูผู้สอน  นายสุดตา ชูรัตน์                 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 
 

สาระส าคัญ  

 วิธีการใช้เครื่องมือ มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการคดิแก้ปัญหาการเขียนโค้ด และ
การ debugging โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ดังนั้น องค์ประกอบของบทเรียน จึงจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

สาระที่ ๘ เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  

มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วดั ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะในการ แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณ ์ผลลัพธ์จาก 
ปัญหาอย่างง่าย 

ตัวชี้วดั ป.5/2 ออกแบบและ เขียน โปรแกรมที่มกีาร ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและ แก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
  รู้จัก การเรียนรู้องค์ประกอบของบทเรียน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนอธิบายวธิีการใช้เครื่องมือได ้(K) 
 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
สาระการเรยีนรู ้

อธิบายวิธีการใช้เครื่องมอื 
 

สมรรถนะส าคัญของการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ใบงานที่ 5 เรื่อง วิธกีารใช้เครื่องมือ 

กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบและตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหวา่งรอเข้า   

                  ห้องเรียน 
 2. ครูแนะน าตวัตัวเองใหน้ักเรียนรู้จักเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกับนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนและเป็นการท า 
       ความรู้จักนักเรียนแต่ละคนด้วย 
 4. ครูผู้สอนบอกรายละเอียดวิชา จดุประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้บรรยายและอธิบาย  

                  เกี่ยวกับวธิีการเครื่องมือ วิธีการเรยีน การสอบเก็บคะแนน และตัวชี้วดั  ของ 
                  รายวิชา  
  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) 

1.1 ครูตั้งค าถามนักเรียนต่อไปน้ี 
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     - ค าว่าเครื่องมือ คืออะไร นักเรียนลองนึกถึงเวลานักเรียนมาโรงเรียนนักเรียน
ต้องเตรียมอะไรมาบ้าง ซึ่งสิ่งที่นักเรียนเตรียมมานั่นละเรียกว่า เครื่องมือ   
1.2 ครูเปิดแพลตฟอร์ม กล่องเครื่องมือ ให้นักเรียนดูจากเว็บไซต์ www.kruis.net  
บทที่ 4 เรื่องที่ 5  ให้นักเรียนดู แล้วให้สังเกต กล่องเครื่องมือ นักเรียนคิดดูสิ กล่อง
เครื่องมือแต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จดบันทึกลงในสมุด 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration)  
- ศึกษาหาความรู ้บนเว็บไซต์ www.kruis.net โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี ้
1. เลือกที่ส่วนกล่องเครือ่งมือ 
2. เลือกชนิดเครื่องมือทีจ่ะน ามาต่อบล็อก 
3. คลิกเมาส์แล้วลากบล็อกมาต่อบล็อกที่สว่นพื้นที่การท างาน ท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ 
   จนจบบล็อก 

 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 

- ครูอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือแต่ละอันจากโปรแกรมจากบทเรียนจาก เว็บไซต์ 
www.code.org  บทที่ 4  เรื่องที่ 5 แล้วสาธิตการใช้งานเครื่องมือแต่ละอัน  
- ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 5 วิธีการใช้เครื่องมือ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(elaboration) 
- ครูเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาอภิปรายถึงวธิีการใช้เครื่องมือแต่ละอัน 
ประมาณ 3 คน โดยเรียกนักเรียนเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 1 คน  
และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  
 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 
- ใบงานที่ 5 วิธีการใช้เครือ่งมือ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 
- ให้ท าแบบทดสอบ 10 ข้อ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 

 
กิจกรรมสรุปบทเรียน 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าถงึวิธีการใช้เครื่องมือ 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนถามข้อสงสัยกับเรื่องที่เรียนในวันนี้ 
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความ    
พร้อมทีจ่ะเรียนในครั้งตอ่ไป  
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สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 

1. www.kruis.net 
2. ใบงานที่ 5 วิธีการใช้เครือ่งมือ  
3. โปรเจ๊กเตอร์ และคอมพวิเตอร ์
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท าแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บไซน์ www.kruis.net 

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวดัผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การวัดผล 
1. นักเรียนอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือได ้(K) แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ์ 
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดี ขึ้นไป 
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ใบงานที่ 5 เรื่อง วิธกีารใช้เครื่องมือ 

1. นักเรียนให้ความหมายและวิธีการใช้เครือ่งมือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วิธีการใช้เครื่องมือในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

หน้าที่และการใช้งาน 

ชื่อ .............................นามสกุล............................. 

คะแนน ......................... / 10   

วันที่....................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ      รหัสวิชา ว 15101  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่ม debugging กันเถอะ      จ านวน  1 ชั่วโมง     
เรื่อง วิธีการขอความช่วยเหลือ                          เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2562 
ชื่อครูผู้สอน  นายสุดตา ชูรัตน์                 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 
 

สาระส าคัญ  

 วิธีการขอความช่วยเหลือ มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการคิดแก้ปัญหาการเขียนโค้ด 
และการ debugging โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ดังนัน้ องค์ประกอบของบทเรียน จึงจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

สาระที่ ๘ เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  

มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วดั ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะในการ แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณ ์ผลลัพธ์จาก 
ปัญหาอย่างง่าย 

ตัวชี้วดั ป.5/2 ออกแบบและ เขียน โปรแกรมที่มกีาร ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและ แก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
  รู้จัก การขอความชว่ยเหลือจากบทเรียนโปรแกรม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนอธิบายวธิีการขอความชว่ยเหลือได้ (K) 
 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
สาระการเรยีนรู ้

อธิบายวิธีการขอความชว่ยเหลือ 
 

สมรรถนะส าคัญของการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ใบงานที่ 6 เรื่อง วิธกีารขอความช่วยเหลือ 

กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบและตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหวา่งรอเข้า   

                  ห้องเรียน 
 2. ครูแนะน าตวัตัวเองใหน้ักเรียนรู้จักเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกับนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนและเป็นการท า 
       ความรู้จักนักเรียนแต่ละคนด้วย 
 4. ครูผู้สอนบอกรายละเอียดวิชา จดุประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้บรรยายและอธิบาย  

                  เกี่ยวกับวธิีการขอความชว่ยเหลือบทเรียนโปรแกรม วิธีการเรียน การสอบเก็บคะแนน และ 
      ตวัชี้วดั  ของรายวชิา  
  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) 

1.1 ครูตั้งค าถามนักเรียนต่อไปน้ี 
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     - นักเรียนมีอุปกรณ์เครื่องใช้ฟ้าในบ้านหรือไม่ ยกตัวอย่างมาคน ละ 1 ชิ้น ถ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นักเรียนมีในบ้าน แต่นักเรียนใช้งานไม่เป็น นักเรียนจะท าอย่างไร    
 
1.2 ครูเปิดแพลตฟอร์ม บทที่ 4 เรื่องที่ 6 ให้นักเรียนดูจากเว็บไซต์ www.kruis.net  
นักเรียนดู แล้วให้สังเกต ตรงไหนของบทเรียนเป็นส่วนช่วยเหลือ  จดบันทึกลงใน
สมุด 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration)  
- ศึกษาหาความรู ้บนเว็บไซต์ www.kruis.net โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี ้
1. ดูที่สว่นค าสั่ง ค าแนะน า 
2. คลิกที่หลอดไฟบนหัวตัวสแครทเพื่อพอค าบอกใบ้ 
3. เลือก buttom ใช่ เพือ่ขอความช่วยเหลือ 

 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 

- ครูอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือแต่ละอันจากโปรแกรมจากบทเรียนจาก เว็บไซต์ 
www.kruis.net  บทที่ 4 เรื่องที่ 6 แล้วสาธิตการใช้งาน  
- ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 6 วิธีการขอความช่วยเหลือ บนเว็บไซต์ 
www.kruis.net 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(elaboration) 
- ครูเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาอภิปรายถึงวธิีการขอความช่วยเหลือ 
ประมาณ 3 คน โดยเรียกนักเรียนเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 1 คน  
และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  
 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 
- ใบงานที่ 6 เรื่อง วิธกีารขอความช่วยเหลือ 
- ให้ท าแบบทดสอบ 10 ข้อ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 

 
กิจกรรมสรุปบทเรียน 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าถงึวิธีการขอความช่วยเหลือ 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนถามข้อสงสัยกับเรื่องที่เรียนในวันนี้ 
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความ    
พร้อมทีจ่ะเรียนในครั้งตอ่ไป  
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สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 

1.  www.kruis.net 
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง วิธกีารขอความช่วยเหลือ 
3. โปรเจ๊กเตอร์ และคอมพวิเตอร ์
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท าแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บไซน์ www.kruis.net 

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวดัผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การวัดผล 
1. นักเรียนอธิบายวิธีการขอความชว่ยเหลือ
ได้ (K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดี ขึ้นไป 
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ใบงานที่ 6 เรื่อง วิธกีารขอความช่วยเหลือ 

1. นักเรียนให้ความหมายและวิธีการขอความช่วยเหลือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วิธีการใช้เครื่องมือในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 2 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 3 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 4 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 5 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 6 ............................................................................................................... 

 

ชื่อ .............................นามสกุล............................. 

คะแนน ......................... / 10   

วันที่....................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ      รหัสวิชา ว 15101  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่ม debugging กันเถอะ      จ านวน  1 ชั่วโมง     
เรื่อง วิธีการใช้พ้ืนที่ท างาน                          เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2562 
ชื่อครูผู้สอน  นายสุดตา ชูรัตน์                 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 
 

สาระส าคัญ  

 วิธีการใชพ้ื้นที่ท างาน มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการคดิแก้ปัญหาการเขียนโค้ด และ
การ debugging โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ดังนั้น องค์ประกอบของบทเรียน จึงจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

สาระที่ ๘ เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  

มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วดั ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะในการ แกป้ัญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณ ์ผลลัพธ์จาก 
ปัญหาอย่างง่าย 

ตัวชี้วดั ป.5/2 ออกแบบและ เขียน โปรแกรมที่มกีาร ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและ แก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
  รู้จัก การขอความชว่ยเหลือจากบทเรียนโปรแกรม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนอธิบายวธิีการใช้พื้นทีท่ างานได ้(K) 
 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
สาระการเรยีนรู ้

อธิบายวิธีการใช้พื้นทีท่ างาน 
 

สมรรถนะส าคัญของการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ใบงานที่ 7 เรื่อง วิธกีารใช้พื้นที่ท างาน 

กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบและตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหวา่งรอเข้า   

                  ห้องเรียน 
 2. ครูแนะน าตวัตัวเองใหน้ักเรียนรู้จักเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกับนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนและเป็นการท า 
       ความรู้จักนักเรียนแต่ละคนด้วย 
 4. ครูผู้สอนบอกรายละเอียดวิชา จดุประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้บรรยายและอธิบาย  

                  เกี่ยวกับวธิีการใชพ้ื้นที่ท างานในบทเรียนโปรแกรม วธิีการเรียน การสอบเก็บคะแนน และ 
      ตวัชี้วดั  ของรายวชิา  
  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) 

1.1 ครูตั้งค าถามนักเรียนต่อไปน้ี 
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     - นักเรียนสังเกตดูห้องเรียนของนักเรียนมีพื้นที่ส าหรับพักผ่อนไหม เช่น มุม
สบาย ซึ่งมุมนี้มีไว้เพื่อท าอะไร เช่นเดี่ยวกันการเขียนโปรแกรมก็ต้องมีพื้นที่ในการ
เขียนโปรแกรมเฉพาะภาษานั้นๆๆ 
 
1.2 ครูเปิดแพลตฟอร์ม บทที่ 4 เรื่องที่ 7 ให้นักเรียนดูจากเว็บไซต์ www.kruis.net 
นักเรียนดู แล้วให้สังเกต ตรงไหนของบทเรียนเป็นพื้นที่ท างาน  จดบันทึกลงในสมุด 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration)  
- ศึกษาหาความรู ้บนเว็บไซต์ www.kruis.net ปฏิบัติดังนี้ 
1. ดูส่วนของค าสั่งว่าโจทย์ต้องการท าอะไร 
2. ดพูื้นที่ท างานว่าโจทยต์้องการกี่บล็อก จ านวนบล็อกต้องเท่ากัน 
3. ออกแบบบล็อกแล้วท าการลากบล็อกจากสว่นของกล่องเครื่องมือมาวางไว้ในส่วน 
   พื้นที่ท างาน  
4. ท าอยา่งนี้ไปเรื่อยๆจบครบทุกบล็อก 

 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 

- ครูอธิบายพื้นที่ท างานจากโปรแกรมจากบทเรียนบนเว็บไซต์ www.kruis.net  บท
ที่ 4 เรื่องที่ 7 แล้วสาธิตการใช้งานให้นักเรียนดูโดยต่อจ านวนบล็อก 
- ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 7 อธิบายวิธกีารใชพ้ื้นที่ท างานจากเว็บไซต์ 
www.kruis.net 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(elaboration) 
- ครูเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาอภิปรายถึงวธิีการใช้พื้นที่ท างาน 
ประมาณ 3 คน โดยเรียกนักเรียนเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 1 คน  
และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  
 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 
- ใบงานที่ 7 อธิบายวิธกีารใช้พื้นทีท่ างาน 
- ให้ท าแบบทดสอบ 10 ข้อ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 

 
กิจกรรมสรุปบทเรียน 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าถงึวิธีการใชพ้ื้นที่ท างาน 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนถามข้อสงสัยกับเรื่องที่เรียนในวันนี้ 
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความ    
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พร้อมทีจ่ะเรียนในครั้งตอ่ไป  
 

 

สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 

1.  www.kruis.net 
2. ใบงานที่ 7 เรื่อง ความหมายและวิธีการใชพ้ื้นที่ท างาน 
3. โปรเจ๊กเตอร์ และคอมพวิเตอร ์
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท าแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บไซน์ www.kruis.net 

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวดัผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การวัดผล 
1. นักเรียนอธิบายวิธีการขอความชว่ยเหลือ
ได้ (K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดี ขึ้นไป 
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ใบงานที่ 7 อธิบายวิธกีารใช้พื้นทีท่ างาน 

1. นักเรียนให้ความหมายและวิธีการใชพ้ื้นที่ท างาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วิธีการใชพ้ื้นที่การท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 2 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 3 ............................................................................................................... 

ข้ันที่ 4 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 5 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 6 ............................................................................................................... 

 

ชื่อ .............................นามสกุล............................. 

คะแนน ......................... / 10   

วันที่....................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ      รหัสวิชา ว 15101  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เริ่ม debugging กันเถอะ      จ านวน  1 ชั่วโมง     
เรื่อง วิธีการแสดงโค้ดจาว่า                          เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2562 
ชื่อครูผู้สอน  นายสุดตา ชูรัตน์                 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 
 

สาระส าคัญ  

 วิธีการแสดงโคด้จาว่า มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการคดิแก้ปัญหาการเขียนโค้ด และ
การ debugging โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ดังนั้น องค์ประกอบของบทเรียน จึงจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

สาระที่ ๘ เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  

มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วดั ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะในการ แกป้ัญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณ ์ผลลัพธ์จาก 
ปัญหาอย่างง่าย 

ตัวชี้วดั ป.5/2 ออกแบบและ เขียน โปรแกรมที่มกีาร ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและ แก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
  รู้จัก การแสดงโค้ดจาว่า 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนอธิบายวธิีการแสดงโค้ดจาวา่ได ้(K) 
 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
สาระการเรยีนรู ้

อธิบายวิธีการแสดงโค้ดจาว่าได้ 
 

สมรรถนะส าคัญของการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ใบงานที่ 8 เรื่อง วิธกีารแสดงโค้ดจาว่า 

กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบและตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหวา่งรอเข้า   

                  ห้องเรียน 
 2. ครูแนะน าตวัตัวเองใหน้ักเรียนรู้จักเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกับนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนและเป็นการท า 
       ความรู้จักนักเรียนแต่ละคนด้วย 
 4. ครูผู้สอนบอกรายละเอียดวิชา จดุประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้บรรยายและอธิบาย  

                  เกี่ยวกับวธิีการแสดงโค้ดจาวา่ วิธกีารเรียน การสอบเก็บคะแนน และ 
      ตวัชี้วดั  ของรายวชิา  
  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) 

1.1 ครูตั้งค าถามนักเรียนต่อไปน้ี 
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     - นักเรียนสังเกตดูตัวเองนักเรียนสามารถพูด หรือ มีความรู้ด้านภาษากี่ภาษา 
จดบันทึกลงในสมุด 
1.2 ครูเปิดแพลตฟอร์ม บทที่ 4 เรื่องที่ 8 ให้นักเรียนดูจากเว็บไซต์ www.kruis.net 
นักเรียนดู แล้วให้สังเกต ตรงไหนของบทเรียนส่วนแสดงภาษาจาว่า จดบันทึกลงใน
สมุด 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 
- ศึกษาหาความรู ้บนเว็บไซต์ www.kruis.net มีวิธีการปฏิบัติดังนี ้
1. ดูส่วนของค าสั่งว่าโจทย์ต้องการท าอะไร 
2. ดพูื้นที่ท างานว่าโจทยต์้องการกี่บล็อก จ านวนบล็อกต้องเท่ากัน 
3. ออกแบบบล็อกแล้วท าการลากบล็อกจากสว่นของกล่องเครื่องมือมาวางไว้ในส่วน 
   พื้นที่ท างาน  
4. ท าอยา่งนี้ไปเรื่อยๆจบครบทุกบล็อก 
5. คลิกที่สว่นแสดงโค้ดจาวา 

 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 

- ครูอธิบายส่วนที่ใช้แสดงภาษาจาว่าจากบทเรียนบนเว็บไซต์ www.kruis.net บทที่ 
4 เรื่องที่ 8 แล้วครูสาธิตการใช้งานให้นักเรียนดู 
- ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 8 อธิบายวิธกีารแสดงโค้ดภาษาจาว่าจากเว็บไซต์ 
www.kruis.net 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(elaboration) 
- ครูเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาอภิปรายถึงการแสดงโค้ดภาษาจาว่า 
ประมาณ 3 คน โดยเรียกนักเรียนเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 1 คน  
และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  
 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 
- ใบงานที่ 8 อธิบายวิธกีารแสดงโค้ดภาษาจาวา 
- ให้ท าแบบทดสอบ 10 ข้อ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 

 
กิจกรรมสรุปบทเรียน 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าถงึส่วนแสดงภาษาจาวา 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนถามข้อสงสัยกับเรื่องที่เรียนในวันนี้ 
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความ    
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พร้อมทีจ่ะเรียนในครั้งตอ่ไป  
 

 

สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 

1.  www.kruis.net 
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและวิธีการ แสดงโคด้จาวา 
3. โปรเจ๊กเตอร์ และคอมพวิเตอร ์
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท าแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บไซน์ www.kruis.net 

 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวดัผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การวัดผล 
1. นักเรียนอธิบายวิธีการขอความชว่ยเหลือ
ได้ (K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดี ขึ้นไป 
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ใบงานที่ 8 อธิบายวิธกีารแสดงโค้ดภาษาจา 

1. นักเรียนให้ความหมายและวิธีการแสดงโคด้จาวา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วิธีการแสดงโคด้จาวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 2 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 3 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 4 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 5 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 6 ............................................................................................................... 

 
ชื่อ .............................นามสกุล............................. 

คะแนน ......................... / 10   

วันที่....................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ      รหัสวิชา ว 15101  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ค าสั่งโค้ดจาว่า        จ านวน  1 ชั่วโมง     
เรื่อง เขียนโค้ดจาว่าแบบล าดับ                          เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2562 
ชื่อครูผู้สอน  นายสุดตา ชูรัตน์                 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 
 

สาระส าคัญ  

 วิธีการแสดงโคด้จาว่าแบบล าดับ มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการคดิแก้ปัญหาการ
เขียนโค้ด และการ debugging โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ดังนั้น องค์ประกอบของบทเรียน จึงจ าเป็นต้องรู้และ
เข้าใจ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

สาระที่ ๘ เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  

มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วดั ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะในการ แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณ ์ผลลัพธ์จาก 
ปัญหาอย่างง่าย 

ตัวชี้วดั ป.5/2 ออกแบบและ เขียน โปรแกรมที่มกีาร ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและ แก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
  รู้จัก การเขียนโค้ดจาวา่แบบล าดับ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนอธิบายวธิีการเขียนโค้ดจาวา่แบบล าดับได้ (K) 
 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
สาระการเรยีนรู ้

อธิบายวิธีการเขียนโค้ดจาว่าแบบล าดับ 
 

สมรรถนะส าคัญของการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ใบงานที่ 9 เรื่อง การเขียนโค้ดจาว่าแบบล าดับ 

กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบและตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหวา่งรอเข้า   

                  ห้องเรียน 
 2. ครูแนะน าตวัตัวเองใหน้ักเรียนรู้จักเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกับนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนและเป็นการท า 
       ความรู้จักนักเรียนแต่ละคนด้วย 
 4. ครูผู้สอนบอกรายละเอียดวิชา จดุประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้บรรยายและอธิบาย  

                  เกี่ยวกับวธิีการเขียนโค้ดจาวา่แบบล าดับ วธิีการเรียน การสอบเก็บคะแนน และ 
      ตวัชี้วดั  ของรายวชิา  
  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) 
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1.1 ครูตั้งค าถามนักเรียนต่อไปน้ี 
     - นักเรียนสังเกตดูตัวเองนักเรียนสามารถพูด หรือ มีความรู้ด้านภาษากี่ภาษา 
แล้วเขียนภาษานั้นๆๆลงในสมุด ประมาณ 1 ประโยค 
1.2 ครู เปิดแพลตฟอร์ม บทที่  4 เรื่องที่  9  ให้นักเรียนดูจากเว็บไซต์ 
www.kruis.net  นักเรียนดู แล้วให้สังเกต ครูผู้สอนโค้ดจาว่าให้นักเรียนดู ให้นัก
เรียบเปรียบเทียบกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีความต่างกันอย่างไร จดบันทึกลงใน
สมุด 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration)  
- ศึกษาหาความรู ้บนเว็บไซต์ www.kruis.net มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
1. น าโค้ดที่ได้จากการตอ่บล็อก 
2. เปิดโปรแกรมจาวา ได้ที่ 
 1. เข้า www.kruis.net 
 2. เลือกเมนู บทเรียนวิทยาการคอมพวิเตอร ์
 3. เลือกคอมไพล์โปรแกรมภาษาจาวา 
 4. คัดลอกโค้ดจาวาจาก บทที่ 4 เรื่องที ่9  
 5. วางโค้ดโปรแกรมจาวาลงในรูปแบบโปรแกรมจาวา 
 6. ท าการ debug โปรแกรมล าดับ 
 7. Run โปรแกรมทั้งโปรแกรมจาวาแบบล าดับ 
 8. บันทึกโปรแกรมจาวาเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป 
 9. ต้องการแบ่งปันโค้ดโปรแกรมหรือไม ถ้าตอ้งการก็เลือก share link ได ้

 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 

- ครูอธิบาวิธีการเขียนภาษาจาว่าจากบทเรียนบนเว็บไซต์ www.kruis.net บทที่ 4
เรื่องที่ 8 แล้วสาธิตการใช้งานให้นักเรียนดู 
- ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 9 อธิบายวิธกีารเขียนโค้ดภาษาจาวาแบบล าดับจาก
เว็บไซต์ www.kruis.net 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(elaboration) 
- ครูเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาอภิปรายถึงการเขียนโค้ดภาษาจาวา่แบบล าดับ 
ประมาณ 3 คน โดยเรียกนักเรียนเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 1 คน  
และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  
 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 
- ใบงานที่ 9 อธิบายวิธกีารเขียนโค้ดภาษาจาวาแบบล าดับ 
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- ให้ท าแบบทดสอบ 10 ข้อ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 
 

กิจกรรมสรุปบทเรียน 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าถงึการเขียนโค้ดภาษาจาวา่แบบล าดับ 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนถามข้อสงสัยกับเรื่องที่เรียนในวันนี้ 
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความ    
พร้อมทีจ่ะเรียนในครั้งตอ่ไป  
 

สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 

1. www.kruis.net 
2. ใบงานที่ 9 อธิบายวิธกีารเขียนโค้ดภาษาจาวาแบบล าดับ 
3. โปรเจ๊กเตอร์ และคอมพวิเตอร ์
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท าแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บไซน์ www.kruis.net 
 

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวดัผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การวัดผล 
1. นักเรียนอธิบายวิธีการขอความชว่ยเหลือ
ได้ (K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดี ขึ้นไป 
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ใบงานที่ 9 อธิบายวิธกีารเขียนโค้ดภาษาจาวาแบบล าดับ 
1. นักเรียนให้ความหมายและวิธีการเขียนโค้ดจาวาแบบล าดับ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วิธีการเขียนโค้ดจาวาแบบล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ  debug ภาษาจาวา แบบล าดับ 

ขั้นที่ 1 ............................................................................................................... 

ข้ันที ่2 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 3 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 4 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 5 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 6 ............................................................................................................... 

 
ชื่อ .............................นามสกุล............................. 

คะแนน ......................... / 10   

วันที่....................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์-วิทยาการค านวณ      รหัสวิชา ว 15101  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ค าสั่งโค้ดจาว่า        จ านวน  1 ชั่วโมง     
เรื่อง เขียนโค้ดจาว่าแบบท าซ้ า                          เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2562 
ชื่อครูผู้สอน  นายสุดตา ชูรัตน์                 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 
 

สาระส าคัญ  

 วิธีการแสดงโคด้จาว่าแบบท าซ้ า มีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการคดิแก้ปัญหาการ
เขียนโค้ด และการ debugging โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ดังนั้น องค์ประกอบของบทเรียน จึงจ าเป็นต้องรู้และ
เข้าใจ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

สาระที่ ๘ เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ)  

มาตรฐาน ว ๘.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาทีพ่บในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วดั ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะในการ แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน การคาดการณ ์ผลลัพธ์จาก 
ปัญหาอย่างง่าย 

ตัวชี้วดั ป.5/2 ออกแบบและ เขียน โปรแกรมที่มกีาร ใช้เหตุผลเชิง ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา 
ข้อผิดพลาดและ แก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
  รู้จัก การเขียนโค้ดจาวา่แบบท าซ้ า 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. นักเรียนอธิบายวธิีการเขียนโค้ดจาวา่แบบท าซ้ าได้ (K) 
 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 
 
สาระการเรยีนรู ้

อธิบายวิธีการเขียนโค้ดจาว่าแบบท าซ้ า 
 

สมรรถนะส าคัญของการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงาน / ภาระงาน  

ใบงานที่ 10 เรื่อง การเขียนโค้ดจาว่าแบบท าซ้ า 

กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบและตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายระหวา่งรอเข้า   

                  ห้องเรียน 
 2. ครูแนะน าตวัตัวเองใหน้ักเรียนรู้จักเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกับนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียน เพื่อตรวจเช็คจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนและเป็นการท า 
       ความรู้จักนักเรียนแต่ละคนด้วย 
 4. ครูผู้สอนบอกรายละเอียดวิชา จดุประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้บรรยายและอธิบาย  

                  เกี่ยวกับวธิีการเขียนโค้ดจาวา่แบบท าซ้ า วธิีการเรียน การสอบเก็บคะแนน และ 
      ตวัชี้วดั  ของรายวชิา  
  ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) 
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1.1 ครูตั้งค าถามนักเรียนต่อไปน้ี 
     - นักเรียนเคยท าอะไรซ้ าๆไหม เช่น พูดค าเดิมซ้ าๆ เบื่อไหมที่พูดค าเดิมซ้ าๆ ถ้า
เบ่ือจะวิธีการท าอย่างไรถุงจะไม่ต้องพูดค าเดิมซ้ าบ่อยๆๆ จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร  
1.2 ครูเปิดแพลตฟอร์ม บทที่  4 เรื่องที่ 10  ให้นักเรียนดูจากเว็บไซต์ 
www.kruis.net  นักเรียนดู แล้วให้สังเกต ครูผู้สอนโค้ดจาว่าแบบท าซ้ าให้นักเรียน
ดู  

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 
- ศึกษาหาความรู ้บนเว็บไซต์ www.kruis.net 
1. น าโค้ดที่ได้จากการตอ่บล็อก 
2. เปิดโปรแกรมจาวา ได้ที่ 
 1. เข้า www.kruis.net 
 2. เลือกเมนู บทเรียนวิทยาการคอมพวิเตอร ์
 3. เลือกคอมไพล์โปรแกรมภาษาจาวา 
 4. คัดลอกโค้ดจาวาจาก บทที่ 4 เรื่องที ่9  
 5. วางโค้ดโปรแกรมจาวาลงในรูปแบบโปรแกรมจาวา 
 6. ท าการ debug โปรแกรมท าซ้ า 
 7. Run โปรแกรมทั้งโปรแกรมจาวาแบบท าซ้ า 
 8. บันทึกโปรแกรมจาวาเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป 
 9. ต้องการแบ่งปันโค้ดโปรแกรมหรือไม ถ้าตอ้งการก็เลือก share link ได ้

 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 

-ครูอธิบาวิธกีารเขียนภาษาจาวา่แบบท าซ้ าจากบทเรียนบนเว็บไซต์ 
www.kruis.net  บทที่ 4 เรื่องที่ 10 แล้วสาธิตการใช้งานให้นักเรียนด ู
- ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 10 อธิบายวิธกีารเขียนโค้ดภาษาจาวา่แบบท าซ้ าจาก
เว็บไซต์ www.kruis.net 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(elaboration) 
- ครูเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาอภิปรายถึงการเขียนโค้ดภาษาจาวา่แบบล าดับ 
ประมาณ 3 คน โดยเรียกนักเรียนเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนเรียนปานกลาง 1 คน  
และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  
 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation) 
- ใบงานที่ 10 อธิบายวิธกีารเขียนโค้ดภาษาจาวา่แบบท าซ้ า 
- ให้ท าแบบทดสอบ 10 ข้อ บนเว็บไซต์ www.kruis.net 
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กิจกรรมสรุปบทเรียน 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าถงึการเขียนโค้ดภาษาจาวา่แบบท าซ้ า 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรยีนถามข้อสงสัยกับเรื่องที่เรียนในวันนี้ 
3. ครูบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความ    
พร้อมทีจ่ะเรียนในครั้งตอ่ไป  

 

สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 

1.  www.kruis.net 
2. ใบงานที่ 10 อธิบายวิธกีารเขียนโค้ดภาษาจาวา่แบบท าซ้ า 
3. โปรเจ๊กเตอร์ และคอมพวิเตอร ์
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท าแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บไซน์ www.kruis.net 
 

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวดัผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การวัดผล 
1. นักเรียนอธิบายวิธีการขอความชว่ยเหลือ
ได้ (K) 

แบบทดสอบ ข้อสอบ ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดี ขึ้นไป 
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ใบงานที่ 10 อธิบายวิธกีารเขียนโค้ดภาษาจาวา่แบบท าซ้ า 
1. นักเรียนให้ความหมายและวิธีการเขียนโค้ดจาวาแบบท าซ้ า 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วิธีการเขียนโค้ดจาวาแบบท าซ้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ  debug ภาษาจาวา แบบท าซ้ า 

ขั้นที่ 1 ............................................................................................................... 

ข้ันที ่2 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 3 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 4 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 5 ............................................................................................................... 

ขั้นที่ 6 ............................................................................................................... 

 
ชื่อ .............................นามสกุล............................. 

คะแนน ......................... / 10   

วันที่....................................... 
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ความหมายการดบีั�ก

 

บทที� 1 ความหมาย และวธิกีาร Debugging

          bugคอืจดุบกพรอ่งหรอืความผดิพลาดในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์นอกจากปัญหาเกี�ยวกบัโปรแกรมแลว้ อาจเป็นปัญหาเกี�ยวกบัตวัเครื�อง
กไ็ด ้บางทคีนเขยีนโปรแกรมอาจจงใจทําไว ้หรอือาจไมไ่ดต้ั �งใจกไ็ด ้เมื�อเกดิ bug ในโปรแกรมขึ�นมาสรา้งปัญหากวนใจ เราจะใชก้าร debug หรอื
การตรวจสอบแกไ้ขจดุบกพรอ่งของโปรแกรม การสั�งใหโ้ปรแกรมทําการ Debug นั�นกค็อืใหโ้ปรมแกรมสามารถทํางานไดเ้ป็นปกตเิหมอืนเดมิ
หรอืกค็อืการเอา Bug ในยคุกอ่นนั�น ดเูหมอืนวา่จะไมใ่ครไ่ดรั้บความสนใจนัก เนื�องจากบั�กนั�นไมส่ง่ผลกระทบตอ่การทํางานหรอืผลไมเ่ดน่ชดั
โปรแกรมสมยักอ่นไมซ่บัซอ้น แตปั่จจบุนับั�กเป็นของแถมที�ใหม้าฟรเีมื�อซื�อซอฟตแ์วรเ์ลยทเีดยีว สงัเกตไดว้า่หากมโีปรแกรมใดๆออกมาใหม ่เมื�อผา่น
ไปไดส้องสามเดอืน ผูผ้ลติจะไดรั้บรายงานผลจากผูใ้ชง้านวา่ เกดิปัญหาเกี�ยวกบัการใชง้านซอฟตแ์วรต์รงนั�นตรงนี� ทางผูผ้ลติกจ็ะเริ�มตรวจสอบและ
แกไ้ขไปดว้ย ซอฟตแ์วรใ์นระยะตอ่มากจ็ะเป็นชดุที�ไดรั้บการแกไ้ขบั�กดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ หรอืหากมกีารแกไ้ขมากกวา่เดมิผูผ้ลติกม็กัจะเปลี�ยนชื�อ
เวอรช์ั�นหรอืชื�อรุน่ไป
    คําศพัทท์ี�ใกลเ้คยีง Error 
(https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-
%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2246-error-
%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html), Syntax error

ในอตุสาหกรรม software โดยเฉลี�ยจะม ีerror ปรากฏขึ�น จํานวน 10-15 error ตอ่โคด้ที�เขยีน 1,000 บรรทดั ผมยงัไมเ่จอใครที�เขยีนโคด้และไมม่ี
bug เลยในรอบเดยีวจบ ไมว่า่จะเป็นคนเกง่แคไ่หนกต็าม ดงันั�น กย็อ่มเจอ error หรอื bug เป็นปกตแิน่นอนอยูแ่ลว้ แตท่นีี� ปัญหาคอื เราจะจัดการกบั
error หรอื bug เหลา่นั�นไดอ้ยา่งไร เพราะวา่เรื�องนี�เป็นเรื�องที�ตอ้งผสมกนัระหวา่ง ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์เทคนคิ และการคดิ วเิคราะห์
เรยีกวา่ การ debug นั�น ตอ้งอาศยัทกัษะมากกวา่การ program ซะอกี และหลายครั�ง การ debug กใ็ชเ้วลานานกวา่การ program อกีดว้ย

การ debug ที�ควรทํา และเร็ว กป็ระมาณนี�ครับ
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อา่น error ที�ปรากฏ - ผมเจอความจรงิวา่ หลายคนไมอ่า่นเลย เจอ error ปุ้บ กไ็ปเปิดโคด้แลว้แก ้

เลย ผมกเ็ลย งง วา่ คนเหลา่นั�น เคา้รูไ้ดอ้ยา่งไร วา่จะแกต้รงไหน เพราะวา่ error มนัจะบอกคอ่นขา้งชดัเจน วา่ error ประเด็นไหน บรรทดัอะไร

คดิถงึการทํางาน วา่ บรรทดันั�น ทํางานอยา่งไร - ชว่งนี�เราอาจจะตอ้งแปลงรา่งตวัเองเป็น ตวั

compiler ภาษา สกัแป้บนงึ เพื�ออา่นโคด้แลว้ทําความวา่เขา้ใจวา่ บรรทดันั�น หรอื function นั�นทํางานอยา่งไร รับคา่อะไรมา ประมวลผลอะไร สง่คา่
อะไรออกไป เรยีกวา่ ตอ้งแปลกนัใหไ้ด ้ทกุบรรทดัเลยละ่ครับ ไมงั่ �น หลดุอกีแน่นอน แตถ่า้ งง แนะนําใหเ้ขยีนเป็น logic ใสก่ระดาษจะชว่ยไดม้าก

ตั �ง สมมตุฐิาน และทําการทดสอบ - ถา้เราไลโ่คด้ ในสมองทํางานถกูตอ้ง ใหเ้ราตั �งสมมตุฐิานแลว้ทํา

การทดสอบเลย ตวัอยา่งเชน่เรารูว้า่ เมื�อเรา input เลข 9 ให ้function ยกกําลงั2 แลว้ เราจะไดผ้ลลพัทเ์ป็น 81 กลบัมา กล็องใสส่กัสามเลข แลว้
อา่นคา่วา่ไดต้ามที�เราคดิจรงิหรอืไม ่หลายคนไมช่อบทําตามขั �นตอนนี�เพราะคดิวา่เสยีเวลา แตห่ารูไ้มว่า่ การไมทํ่าตามขั �นตอนนี�เป็นตน้เหตแุหง่การ
เสยีเวลาอกี เพราะวา่ ที�เราคดิวา่มนัทํางานถกู มนัผดิตั �งแตเ่ริ�มแลว้ มนัถงึไดเ้ป็น bug ไง

เอาตวัแปรแสดงคา่ออกมา ทลีะบรรทดัเลย - อนันี�เป็นขั �นเทพแลว้ครับ ใชสํ้าหรับการ debug ที�งม

โขง่มาหลายชั�วโมงไมห่ายสกัท ีกค็อื เราจะดคูา่โดยละเอยีดของตวัแปรที�มผีลกบัระบบเราเลย วา่กอ่น และหลงัการทํางานแตล่ะอยา่ง เป็นอยา่งไร
แบบนี�จะเสยีเวลามากๆ แตก่ใ็ชสํ้าหรับการ debug ไดล้ะเอยีดที�สดุแลว้

 แคน่ี�เองครับ 4 ขั �นตอน เรยีงตามความยากของ bug แตว่า่ แตล่ะขั �นตอน เราจะตอ้งใชค้วามสามารถมากๆเพราะวา่บางครั �ง เราอาจจะตอ้งรูไ้ปจนถงึ
ขดีจํากดั ของระบบ หรอืขอบเขตของระบบดว้ย ตวัอยา่งเชน่ คนที�สรา้ง database field เป็น int ใชเ้กบ็ตวัเลข กทํ็างานไดต้ามปกต ิจนกระทั�ง ไปวนั
หนึ�งพบวา่ เมื�อรวมตวัเลขออกมา ไดไ้มต่รงกนั หาความผดิพลาดไมเ่จอ จนกระทั�งไปรูว้า่ user มกีารใสต่วัเลขที�เป็นคา่ ทศนยิมดว้ย แต ่database
field int มนัไมเ่กบ็ เพราะวา่ธรรมชาตขิอง int คอืเกบ็จํานวนเต็ม หรอื อกีตวัอยา่ง กค็อืการเชื�อม string และการ update คา่ตวัแปร ที�เป็นปัญหา
บอ่ยๆ บางทเีราจะเชื�อม string กเ็ขยีนผดิเป็นการ assign คา่บา้ง (ทําใหม้นัทบัคา่เดมิ) เหลา่นี�เป็นตน้

ดงันั�นอยา่งที�บอกครับ วา่การ debug นั�นยากกวา่การเขยีน แตว่า่จะใหไ้มม่ ีbug กเ็ป็นไปไมไ่ดอ้ยา่งที�เลา่ใหฟั้งเราจงึตอ้งเรยีนรูก้ารอยูร่ว่มกบัมนั และ
แกไ้ขมนัอยา่งถกูตอ้งครับ เพื�อไมใ่หเ้สยีเวลาไปมากในการ debug แตว่า่การเขยีนเพื�อใหล้ด bug ลง ได ้กม็วีธินีะครับ กค็อืการทําเอกสารตา่งๆ
เหมอืนที�ทา่นๆไดเ้รยีนมานั�นละ่ครับ วา่กอ่นการเขยีน software จะตอ้งมเีอกสารอะไรกํากบัขั �นตอนไหนอยา่งไรบา้ง กต็ามนั�นเลย อยา่นกึภาพเอาแต่
ในหวัครับ เพราะวา่ bug มนัเกดิขึ�นตอนที�คดิในหวันั�นนั�นละ่ครับ ผมแนะนําใหห้ลายคนทําวธินีี� พบวา่ชว่ยไดม้าก ลด bug ที�เกดิขึ�นไดม้ากเลยครับ
โดยงา่ยที�สดุกแ็คเ่อาปากกากบักระดาษ เขยีนออกมา วา่ ระบบจะทํางานอยา่งไร มขีั �นตอนอยา่งไร ถา้ทําอนันี�แลว้ไปไหนตอ่ ถา้ไมทํ่าอนันี�แลว้ไป
ไหนตอ่ งา่ยๆแคน่ี�เอง………..

วธิกีาร Debugging

Build-in Debugger ที�อยูใ่น JavaScript มปีระโยชนม์ากเพราะมนัชว่ยหา Bugs อยา่งเชน่ ใน Nested Callbacks, Promises ที�มกัมคีวามยุง่ยาก คํา
สั�ง Debugger ทํางานไดท้ั �งบน Client Side และ Server Side วนันี�เรามาด ูวธิกีารหา Bugs ใน JavaScript Code ดว้ย Debugger กนั

Syntax
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คําสั�ง Debugger ชว่ยใหเ้ราหยดุการ Execute Code และตรวจสอบตวัแปร, คา่ และอื�น ๆ โดยพื�นฐานแลว้มนัทําหนา้ที�เป็นตวั Return และหยดุ
Function จากการ Execute

http://images.techstarthailand.com/images/blog/Article2019/JSDebuggers/Syntax02.png
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เมื�อเรา Execute Code ขา้งตน้ เราควรเห็นสิ�งนี� สงัเกตที�ขอ้ความ “Paused in debugger” และปุ่ ม Resume และปุ่ ม Loop-over ทางดา้นขวา ที�
Panel ดา้นซา้ย เราจะเห็น “sources” tab และ debugThis Function ของเราที�มคีา่ที�เราสง่ผา่น หากคณุเลื�อน Mouse ไปเหนอืตวัแปร a และ b คณุ
กจ็ะเห็นคา่ของพวกมนั
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คงไมม่ากไปที�จะพดูวา่ นี�เป็น Tool ที�มปีระโยชนก์รณีที�เรามสี ิ�งที�ซบัซอ้นเกดิขึ�น และเราจําเป็นตอ้งตรวจสอบวา่มอีะไรผดิพลาดหรอืไม ่Application
ที�ซบัซอ้นมาก อาจ Fetch ขอ้มลูจาก Data Sources ตา่ง ๆ นับ 10 แหลง่ แตห่นึ�งในนั�นอาจลม้เหลว แลว้เราจะทําอยา่งไรด ีหากเกดิเหตกุารณแ์บบ
นี� ซึ�ง Debugger คอืตวัชว่ยในเรื�องนี�

http://images.techstarthailand.com/images/blog/Article2019/JSDebuggers/Syntax03.png
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คําสั�ง Debugger จะเรยีกใช ้Debugging Functionality ตา่ง ๆ เชน่ การตั �งคา่ Breakpoint เป็นตน้ หากไมม่ ีDebugging Functionality แลว้ คําสั�งก็
จะไมส่ง่ผลกระทบใด ๆ

Multiple Debuggers

http://images.techstarthailand.com/images/blog/Article2019/JSDebuggers/MultipleDebubber01.png
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/>Debugger จะมปีระโยชนอ์ยา่งยิ�งเมื�อเรามคํีาสั�ง Debugger มากกวา่ 1 คําสั�ง และม ีCallbacks หรอื Promises เป็นจํานวนมาก ลองดตูวัอยา่งตอ่
ไปนี� ที�เราม ีClosure Function เรารับคา่จาก Function ดา้นนอกแลว้สง่ผา่นไปยงั Function ดา้นใน:

Debugger จะชว่ยเพิ�มความยดืหยุน่ใหเ้ราสามารถตรวจสอบคา่ของ Function ทั �งหมดได ้โดยภายใน Closure เราสามารถตรวจสอบคา่ ของ
Argument a, b และ c เพยีงคณุวาง Mouse เหนอื Argument ของ Function แลว้คณุจะเห็นคา่ของมนั

http://images.techstarthailand.com/images/blog/Article2019/JSDebuggers/MultipleDebubber02.png
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เมื�อเราเริ�มรูจั้กการใช ้Debugger แลว้ เราลองมาดตูวัอยา่งที�ซบัซอ้นมากขึ�นกนั อนัดบัแรก เราตอ้งการตรวจสอบวา่ เราไดส้ง่ผา่น name Argument
ไปยงั createPerson Function หรอืไม ่ถา้ไม ่เรากจ็ะหยดุการ Execute Code ทั �งหมด และแจง้เตอืนไปยงัConsole กรณีที�ม ีname ให ้
สรา้ง person Object ดว้ย Argument ที�สง่ไปให ้
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เมื�อเราเรยีก createPerson Function ดว้ย Argument ที�ใหม้า Debugger กค็วรปรากฏขึ�น ลองมาดวูา่มนับอกอะไรเราบา้ง
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/>Debugger ตวัแรกจะทําหนา้ที� และทําใหเ้ราสามารถเขา้ไปตรวจสอบ Arguments ของ createPerson ได ้คณุสามารถบอกไดไ้หมวา่ จะเกดิอะไร
ขึ�นถา้เราตรวจสอบ person Object?

คณุจะเห็นวา่มนัเป็น Undefined ใชไ่หม ทําไม person ถงึเป็น Undefined ไดล้ะ่ คําตอบงา่ยมาก กเ็พราะเรายงัไมไ่ด ้Execute Code ของเราใน
Part นั�นนั�นเอง เราหยดุการ Execute Code ที�บรรทดัแรกของ Function เราไมม่ ีScope การเขา้ถงึ person Object เนื�องจากมนัไมม่อียู่

หากเรากดปุ่ ม Resume สฟ้ีา Debugger ตวัที�สองกจ็ะทําหนา้ที�ทนัท ีซึ�งครั �งนี�จะทําภายใน hasName Function
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ตอนนี�เราอยูใ่น hasName Function แลว้ โดย Function นี�จะทําการตรวจสอบอยา่งรวดเร็ววา่ มกีารสง่ผา่น name ไปยงั person Function หรอืไม่
มนัไมส่มเหตสุมผลเทา่ไรนักที�จะมมีนัใน Function ที�แยกออกมา เนื�องจากเราสามารถตรวจสอบ Property เดยีวที�อยูภ่ายใน createPerson แตจ่ดุ
ประสงคข์องการแสดงตวัอยา่งของ Debugger มนัมปีระโยชนใ์นการแสดงถงึวธิกีารใช ้Debugger ในทางปฏบิตัจิรงิ ๆ person Object ของเรา ยงัคง
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ตวัอยา่งที� 1 //รับขอ้มลูสว่นตวัจาก user และแสดงผล
 
import java.io.*;       //ตอ้งประกาศ import เมื�อตอ้งการใช ้class java.io หาคา่เฉลี�ย
public class Introduction        //ชื�อ class จะตอ้งชื�อเดยีวกบั file    
{
  public static void main(String[] args) throws IOException       //method ที�ใชสํ้าหรับ run program, โยนทิ�งเมื�อม ีexeption
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    {   
         BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคําสั�งที�ใชใ้นการรับคา่
         System.out.println("Your name is...");                      //แสดงขอ้ความ
         String name = in.readLine();                                   //รับคา่ name จาก user เป็นขอ้ความ
         System.out.println("Your age is...");                        //แสดงขอ้ความ
         String age = in.readLine();                                   //รับคา่ age จาก user เป็นขอ้ความ
         System.out.println("Your occupation is...");             //แสดงขอ้ความ
         String occupation = in.readLine();                 //รับคา่ occupation จาก user เป็นขอ้ความ
    }
}

--------------------------------------------------------------------------------------

ตวัอยา่งที� 2  //ให ้user กรอกตวัเลข เพื�อใหร้ะบบทําการบวกเพิ�มจํานวนตั �งแต ่1 ไปเรื�อยๆจนถงึเลขที� user กรอก
 
import java.io.*;         //ตอ้งประกาศ import เมื�อตอ้งการใช ้class java.io หาคา่เฉลี�ย
public class PlusContinue             //ชื�อ class จะตอ้งชื�อเดยีวกบั file
{  
     public static void main(String[] args) throws IOException                  //method ที�ใชสํ้าหรับ run program, โยนทิ�งเมื�อม ีexeption
   {   

         BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคําสั�งที�ใชใ้นการรับคา่
         System.out.println("Increase Number From 0 to...");                    //แสดงขอ้ความ
         String strNumber = in.readLine();                                      //รับคา่ number เป็นขอ้ความ
         int number = Integer.parseInt(strNumber);                              //แปลงคา่ number เป็นตวัเลข
         int i=0;                                                         //ประกาศตวัแปรเกบ็คา่การวนซํ�า
         int result = 0;                                                  //ประกาศตวัแปรเกบ็คา่ผลลพัธ์
         while(i<=number)                                        //วนซํ�าจนกวา่จะเทา่กบัคา่ number
         {   
          result = result+i;                                  //นําคา่บวกผลลพัธเ์ดมิไปเรื�อยๆ
             i++;                                                          //เพิ�มคา่วนซํ�า 1 ทกุๆรอบการวน
         }
         System.out.println("Result = "+result);                                //แสดงผลลพัธ์
    }
}

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ตวัอยา่งที� 3 //คํานวนหาเสน้รอบวงสี�เหลี�ยม จากการรับขอ้มลูความกวา้งและความยาวของสี�เหลี�ยมจาก user
 
import java.io.*;        //ตอ้งประกาศ import เมื�อตอ้งการใช ้class java.io หาคา่เฉลี�ย
public class SqaurePerimeter            //ชื�อ class จะตอ้งชื�อเดยีวกบั file
{
      public static void main(String[] args) throws IOException                //method ที�ใชสํ้าหรับ run program, โยนทิ�งเมื�อม ีexeption
    { 
         BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคําสั�งที�ใชใ้นการรับคา่
        System.out.println("Input Square Width : ");                            //แสดงขอ้ความ
        String strWidth = in.readLine();                                        //รับคา่ width จาก user เป็นขอ้ความ
        System.out.println("Input Square Length : ");                           //แสดงขอ้ความ
        String strLength = in.readLine();                                       //รับคา่ length จาก user เป็นขอ้ความ

        double width = Double.parseDouble(strWidth);                            //แปลงขอ้ความ width เป็นตวัเลขทศนยิม
        double length = Double.parseDouble(strLength);                          //แปลงขอ้ความ length เป็นตวัเลขทศนยิม
        double result =  2*(width+length);                               //คํานวนผลลพัธเ์สน้รอบวงเป็นตวัเลขทศนยิม
        System.out.println("The Square Perimeter = "+result);                   //แสดงผลลพัธเ์สน้รอบวง 4 เหลี�ยมเป็นขอ้ความ
    }
}

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ตวัอยา่งที� 4  //คํานวนหาพื�นที�ทรงกลม จากการรับขอ้มลูรัศมจีาก user
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import java.io.*;                 //ตอ้งประกาศ import เมื�อตอ้งการใช ้class java.io หาคา่เฉลี�ย
public class Circle3DArea                     //ชื�อ class จะตอ้งชื�อเดยีวกบั file
{
    public static void main(String[] args) throws IOException           //method ที�ใชสํ้าหรับ run program, โยนทิ�งเมื�อม ีexeption
    {  
       BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคําสั�งที�ใชใ้นการรับคา่
        System.out.println("Input Circle Radius : ");                     //แสดงขอ้ความ
        String strRadius = in.readLine();                                //รับคา่ width จาก user เป็นขอ้ความ
        double radius = Double.parseDouble(strRadius);               //แปลงขอ้ความ length เป็นตวัเลขทศนยิม
        double result = Math.PI*radius*radius;                       //คํานวนผลลพัธเ์สน้รอบวงเป็นตวัเลขทศนยิม
        System.out.println("The Circle Area = "+result);                //แสดงผลลพัธพ์ื�นที�วงกลมเหลี�ยมเป็นขอ้ความ
    }
}

ตวัอยา่งที� 5  //คํานวนหาพื�นที�สามเหลี�ยม จากการรับขอ้มลูความยาวฐานและความสงูจาก user
import java.io.*;                            //ตอ้งประกาศ import เมื�อตอ้งการใช ้class java.io หาคา่เฉลี�ย
public class TriangleArea                  //ชื�อ class จะตอ้งชื�อเดยีวกบั file
{    
    public static void main(String[] args) throws IOException                 //method ที�ใชสํ้าหรับ run program, โยนทิ�งเมื�อม ีexeption
    {   
        BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคําสั�งที�ใชใ้นการรับคา่
        System.out.println("Input Triangle Base : ");                       //แสดงขอ้ความ
        String strBase = in.readLine();                                         //รับคา่ base จาก user เป็นขอ้ความ
        System.out.println("Input Triangle Height : ");                     //แสดงขอ้ความ
        String strHeight = in.readLine();                                 //รับคา่ height จาก user เป็นขอ้ความ
        double base = Double.parseDouble(strBase);                              //แปลงขอ้ความ base เป็นตวัเลขทศนยิม
        double height = Double.parseDouble(strHeight);                     //แปลงขอ้ความ height เป็นตวัเลขทศนยิม
        double result = 0.5*(base+height);                                      //คํานวนผลลพัธเ์สน้รอบวงเป็นตวัเลขทศนยิม
        System.out.println("The Square Area = "+result);                 //แสดงผลลพัธพ์ื�นที� 3 เหลี�ยมเป็นขอ้ความ
    }
}

 

--------------------------------------------------------------------------------------

=== >>>>   http://gaisorn.blogspot.com/p/java_20.html (http://gaisorn.blogspot.com/p/java_20.html)

--------------------------------------------------------------------------------------
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    public static void main(String args[]) {
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CommandLine Arguments
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public class MyClass {
    public static void main(String args[]) {
      int x=10;
      int y=25;
      int z=x+y;

      System.out.println("Sum of x+y = " + z);
    }
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Got it!

221 

http://www.kruis.net/index.php/flowchart/3
http://www.kruis.net/index.php/flowchart/1
http://www.draw.io/
https://www.jdoodle.com/
https://codefund.io/impressions/13a056de-265b-4cdb-bf10-e8183eedd9db/click?campaign_id=779&creative_id=690&property_id=366&template=sponsored-text&theme=light
https://www.jdoodle.com/online-java-compiler-ide/
https://codefund.io/invite/LbGyuoO1Tzo


/

Copyright © 2020 ครสูดุตา ชรัูตนd์esigned by joomlatd (http://www.joomlatd.com)

1000 symbols left

Send

JComments (http://www.joomlatune.com)

 E-mail (required, but will not display)

 Website

 Notify me of follow-up comments

Refresh

222 

http://www.joomlatd.com/
http://www.joomlatune.com/


/

มาเขยีนแผนงานผังระบบกนัเถอาะ ตอนที� 4
(/index.php/flowchart/4)
Category: การเขยีนผังงาน (/index.php/flowchart/4/18-2020-01-21-02-31-46) Published: Tuesday, 21 January 2020 06:09 Written by ครสูดุตา ชรัูตน ์ Hits: 9 |  |  |  |  

(/)

223 

http://www.kruis.net/index.php/flowchart/4
http://www.kruis.net/index.php/flowchart/4/18-2020-01-21-02-31-46
http://www.kruis.net/index.php/flowchart/4?tmpl=component&print=1


/

 

224 



/

 

225 



/

 

226 



/

 Prev (/index.php/flowchart/5) Next  (/index.php/flowchart/3)

(http://www.draw.io)

 

 

 

Add comment

 Name (required)

Sponsored:   Interested in open source sustainability? 🎧 Listen to our new podcast! #sustainoss Listen now!  

Online Java Compiler IDE
For Multiple Files, Custom Library and File Read/Write, use our new - Advanced Java IDE

CommandLine Arguments

   Execute Mode, Version, Inputs & Arguments

public class MyClass {
    public static void main(String args[]) {
      int x=10;
      int y=25;
      int z=x+y;
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public class MyClass {
    public static void main(String args[]) {
      int x=10;
      int y=25;
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ข้อสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน 30  ข้อ 

จงตอบค ำถำมข้อ 1 – 3 

ค ำช้ีแจง ดูรูปภาพรูปที่ 2 แล้ว ตอบค าถามข้อที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังก์ชันเป็นบล็อกของโค้ดที่ท าภารกจิบางอย่าง ใช้ฟังก์ชัน “เก็บน้ าหวาน 2 ครั้ง” 

เพื่อรวบรวมน้ าหวานจากเกสรดอกไม้แต่ละดอก  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 1. 

ก. ข. 

ค. ง. 

รูปที่ 2 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการค านวณ หน้า 1  
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ค ำช้ีแจง ดูรูปภาพรูปที่ 3 แล้ว ตอบค าถามข้อที่ 3,4 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ฟังก์ชัน get 2 nectar มีการเก็บน้ าหวานกี่ครั้ง 

ก. 1 ครั้ง 

ข. 2 ครั้ง 

ค. 3 ครั้ง 

ง. 4 ครั้ง 
 
 
 
 
 

 

จากลูปการท าซ้ า มีการเลือกใช้ฟังก์ชัน get 2 nectar จ านวน 2  ครั้ง เพราะฉะนั้นจะ
มีการเก็บน้ าหวานกี่ครั้ง 

ก. 1 ครั้ง 

ข. 2 ครั้ง 

ค. 3 ครั้ง 

ง. 4 ครั้ง 
 

 

ข้อ 5. จากรูปที่ 4 เจ้าซอมบี้ท างานเดิมซ้ ากี่ครั้ง 

ก. 1 ครั้ง 

ข. 2 ครั้ง 

ค. 3 ครั้ง 

ง. 4 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 

ข้อที่ 3. 

ข้อที่ 4. 

รูปที่ 4 
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จงตอบค าถาม ข้อ 6 –  15 

ค าชี้แจง ใหพ้ิจารณารูปที่ 5 ใหต้อบค าถามข้อที่ 6 ถึง ข้อที่ 15  
 
 
                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 

 

6.  ก. จบการท างาน 

 ข. ไปข้างหน้า 

 ค. หนัขวา 

 ง. เร่ิมใช้โปรแกรม 

7. ก. จบการท างาน 

 ข. ไปข้างหน้า 

 ค. หนัขวา 

 ง. เร่ิมใช้โปรแกรม 

8. ก. จบการท างาน 

 ข. ไปข้างหน้า 

 ค. หนัขวา 

 ง. เร่ิมใช้โปรแกรม 

9. ก. J < 0 

 ข. J < 1 

 ค. J < 2 

 ง. J < 3 
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10.  ก. จบการท างาน 

 ข. get 5 

 ค. หนัขวา 

 ง. I = i+1

 

11.  ก. จบการท างาน 

 ข. get 5 

 ค. หนัขวา 

 ง. I = i+1 

12.  ก. จบการท างาน 

 ข. get 5 

 ค. หนัขวา 

 ง. I = i+1 

 

13.  ก. จบการท างาน 

 ข. get 5 

 ค. หนัขวา 

 ง. j < 5  

 

 

 

 

15.  ก. จบการท างาน 

 ข. get 5 

 ค. j = j+1 

 ง. j < 5  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  ก. จบการท างาน 

 ข. เก็บน า้หวาน 

 ค. หนัขวา 

 ง. j < 5  
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จงตอบค าถาม ข้อ 16 –  23 

ค ำช้ีแจง ให้พิจารณารูปที่ 6  ให้ตอบค าถามข้อที่ 16 ถึง ข้อที่ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 
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16.  ก. Get 7 nectar make 7 honey  

 ข. get 5 

 ค. หนัขวา 

 ง. I = i+1

 
17.  ก. J < 5 

 ข. I < 7 

 ค. j < 7 

 ง. I = i+1 

 

18.  ก. จบการท างาน 

 ข. เก็บน า้หวาน 
 ค. หนัขวา 

 ง. I = 1 
 
19.  ก. I = i+1 

 ข. I = i+2 
 ค. j = j+1 

 ง. j = j+2 

 

20.  ก. ไปข้างหน้า 

 ข. เก็บน า้หวาน 
 ค. หนัขวา 

 ง. I = 1 
 

21.  ก. J = 0 

 ข. j < 7 

 ค. I < 7 

 ง. I = 1 
 
22.  ก. ผลิตน า้ผึง้ 
 ข. เก็บน า้หวาน 
 ค. หนัขวา 

 ง. I = 1 
 

23.  ก. I = i+1 

 ข. I = i+2 
 ค. j = j+1 

 ง. j = j+2 

 

 

24. ค าสัง่ i++ หมายถงึข้อใด 
ก. I = i-1  

 ข. I = i+1 

 ค. I = i+0 

 ง. I = i-0

 
25. get 7 nectar make 7 honey หมายถงึ? 

 ก. โปรแกรม 
 ข. ตวัแปร 
 ค. ค าสัง่ 
 ง. ฟังก์ชนั 
 

26.  สญัลกัษณ์ { หมายถงึ ? 

 ก. เร่ิมค าสัง่ 
ข. จบค าสัง่ 

 ค. หนัขวา 

 ง. ประมวลผล 
 
27.  สญัลกัษณ์ ; หมายถงึ ? 

              ก. จบโปรแกรม 
 ข. เร่ิมโปรแกรม 
 ค. จบค าสัง่ 
 ง. เร่ิมค าสัง่ 
 

28.  moveforward หมายถงึ ? 

ก. ไปข้างหน้า 

 ข. เก็บน า้หวาน 
 ค. หนัขวา 

 ง. I = 1 
 

29.  makehoney หมายถงึ ? 

ก. เก็บน า้หวาน 
 ข. ผลิตน า้ผึง้ 
 ค. ไปข้างหน้า 

 ง. หันขวา 
 
30.  netnectar หมายถงึ ? 

ก. ผลิตน า้ผึง้ 
 ข. เก็บน า้หวาน 
 ค. หนัขวา 

 ง. I = 1 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อชดุการเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ 

เรื่อง Debugging With Scrat 

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย   √   ให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
  ระดับ 5 หมายถึง  นักเรยีนพึงพอใจมากที่สดุ 
  ระดับ 4 หมายถึง  นักเรยีนพึงพอใจมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง  นักเรยีนพึงพอใจปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  นักเรยีนพึงพอใจน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง  นักเรยีนพึงพอใจน้อยที่สดุ  
 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 ด้านของปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสม      

 

1.1 ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกับผู้เรียน 
1.2 สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน 
1.3 มีความพึงพอใจสื่อโดยรวมเป็นอย่างไร 
1.4 เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา 
1.5 ความสะดวกในการใช้สื่อออนไลน์ 

     

2 ภาพ ภาษา และเสียง      

 

2.1 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน 
2.2 รูปภาพที่ประกอบบทเนียน 
2.3 ภาพเคลื่อนไหวที่ใชป้ระกอบบทเรียน 
2.4 ความเข้าใจเดี่ยวกับภาษาที่ใชใ้นบทเรียน 
2.5 เสียงบรรยายในบทเรียน 

     

3 ตัวอักษร และส ี      
 3.1 รูปแบบตัวอักษรที่ใชน้ าเสนอ      
 3.2 ขนาดของตัวอกัษรทีใ่ช้ในการน าเสนอ      
 3.3 สีของตัวอักษร และพื้นหลังโดยภาพรวม      
4 กิจกรรมการเรียนรู ้      
 4.1 การใช้งานในบทเรียนง่าย สะดวก      
 4.2 เร้าความสนใจต่อการเรียนรู้      
 4.3 สื่อมีความน่าสนใจอยากรว่ม อยากเรียนรู้      
 4.4 มีปฏิสัมพันธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมห้องมากขึ้น      
 4.5 สามารถน าที่ได้เรียน ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้      
 4.6 มีความชื่อชอบบทเรียนออนไลน์      
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5 การวัดและประเมินผล      
 5.1 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับบทเรียน      
 5.2 ความเหมาะสมของแบบทอสอบในแต่ละหน่วยการเรียน      
 5.3 ความเหมาะสมของค าถามต่อเน้ือหา      
 5.4 ความรวดเร็วในการรายงานผลคะแนน      

 

ข้อเสนอแนะ ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินบทเรียนออนไลน ์ 

วิชาวิทยาการค านวณ เรื่อง Debugging With Scrat 

ค าช้ีแจง      

1.  การประเมินบทเรียนออนไลน์  โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์หาคา่ความสอดคล้องของบทเรียน ซึ่ง

พิจารณารายละเอียดส าคัญ ดังนี้    

1.1 รายละเอียดของบทเรียนออนไลน ์ 

1.2 กระบวนการจดัการเรียนรู้  

1.3 สื่อการเรียนรู ้   

1.4 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

2.  การแสดงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญใช้เกณฑก์ารให้คะแนนดังนี้   

 5 หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสมในระดับดีมาก    

 4 หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสมในระดับดี    

 3 หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสมในระดับปานกลาง    

 2 หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสมในระดับพอใช ้

 1 หมายถึง มีความสอดคล้องเหมาะสมในระดับปรับปรุง 

3.  เมื่อพิจารณาแล้วทา เครื่องหมาย ✓ ลงในแบบประเมิน  

  

  

252 



ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความสอดคล้องเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

รายละเอียดของบทเรียนออนไลน์ 
1. การก าหนดรายละเอียดของหัวข้อหลักในบทเรียน มีความครบถ้วน      
2. การก าหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง      
3. วัตถุประสงค์ของการเรียนก าหนดไว้ชัดเจน      
4. การก าหนดสาระการเรียนรู้      

กระบวนการจัดการเรียนรู้  
5. ความเหมาะสมของเน้ือหากับจ านวนหน่วยการเรียนรู ้      
6. ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู ้แหล่งเรียนรู ้      
7. ความน่าสนใจของบทเรียน      
8. ความต่อเน่ืองของเนื้อหาในแต่ละหน่วยการ เรียนรู้      
9. เวลาในการเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู ้      
10. รูปแบบการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้      
สื่อการเรียนรู ้
11. ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา      
12. ความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละตอน      
13. การจดัล าดับการน าเสนอเน้ือหา      
14. ความเหมาะสมของเน้ือหากับระดับของนักเรียน      
15. ความชดัเจนในการน าเสนอเน้ือหา      
16. ความเหมาะสมของเวลาตลอดเนื้อหา      
17. การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยๆ      
18. ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน      
19. ขนาด, สี, พื้น ของตัวอักษร มีความเหมาะสม      
20. ขนาดและชนิดของภาพ, กราฟิก มีความเหมาะสม      
21. การประยุกต์ใช้มัลติมีเดยีในการน าเสนอเน้ือหา      
22. การออกแบบหน้าจอและการใช้สี มีความ เหมาะสม      
23. การประเมินผลนักเรียนในสื่อการเรียนรู้มีความ เหมาะสม      
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
การวดัผลและการประเมินผล  
24. มีวิธีการประเมินผลการจดัการเรียนรู้อย่าง หลากหลาย      
25. วิธีการประเมินผลสามารถวัดผลได้ตรงตามผลการ เรียนรู้ทีค่าดหวัง      
26. วิธีการประเมินผลมีความเหมาะสมที่ใช้ร่วมกับ วธิีการจัดการเรียนรู ้      
27. ความสะดวกในการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
28. จ านวนข้อทดสอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา      
29. ข้อทดสอบมคีวามยากง่ายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน      
30. วิธีการวัดและประเมินผลสามารถวัดความรู้ ความสามารถของนักเรียนได้จริง      

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................  

  

  

                                                                              ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน                                                                                              

          (...................................................) 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้  

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

 ระดับการประเมิน 5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ระดับการประเมิน 4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
 ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ระดับการประเมิน 2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย 
 ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สดุ 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1 สาระส าคัญ 

1.1 สาระส าคัญสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
1.2 สาระส าคัญสอดคลอ้งกับเนื้อหาที่ใช้      
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      

2 จุดประสงค์การเรียนรู ้
2.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด      
2.2 ครอบคลุมคุณลกัษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

และด้านคุณลักษณะ 
     

2.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริง      
3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

3.1 กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ของนักเรียน 

     

3.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมคุณลกัษณะผู้เรียนในด้าน
ความรู ้ทักษะกระบวนการ และดา้นคุณลักษณะ 

     

3.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน      
3.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา      

4 สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
4.1 สื่อและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู ้      
4.2 สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย      
4.3 สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
4.4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ 
     

4.5 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อความแตกตา่งของผู้เรียน      

5 การวดัผลและประเมินผล 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
5.2 ใชว้ิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย      

5.3 มีวิธกีารวัดผล เครื่องมือในการวัด และเกณฑ์การประเมิน
ชัดเจน 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………………………………….. 
          (…………………………………………………..) 
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ภาค ผนวก 

ง 

257 



เกณฑ์ประสิทธิภาพของนวัตกรรม = 80/80

รวม ผลการสอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ระหว่างเรียน) หลังเรยีน

คะแนนเต็ม (ระบุ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 30
คนที่ 1(อ่อน) 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 37 8
คนที่ 2(ปานกลาง) 5 5 5 6 6 5 6 5 4 5 52 18
คนที่ 3(เก่ง) 8 7 7 7 6 7 7 7 6 6 68 24
 
รวม 16 16 16 16 15 16 18 16 13 15 157 50
เฉล่ีย 5.333 5.333 5.333 5.333 5 5.333 6 5.333 4.333 5 52.3333 16.67
เฉล่ียร้อยละ 53.33 53.33 53.33 53.33 50 53.33 60 53.33 43.33 50 52.3333 55.56

E1/E2 55.56

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครัง้ที่ 1 ทดลองวันที่ 6/1/63 ถึง 9/1/63

โปรแกรมค านวณค่าประสิทธิภาพแบบ E1/E2
ผลการสอบระหว่างเรยีน

52.33

นักเรยีน/ข้อ

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที่ 1 จ านวนนักเรียน 3 คน แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน 1 
คน กลุ่มปานกลาง 1 คน และกลุ่มเก่ง 1 คน  พบว่า ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ค่า 
E1/E2 มีค่าเท่ากับ 52.33 / 55.56  
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เกณฑ์ประสิทธิภาพของนวัตกรรม = 80/80

รวม ผลการสอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ระหว่างเรยีน) หลังเรยีน

คะแนนเต็ม (ระบุ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 30
คนที่ 1(อ่อน) 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 47 16
คนที่ 2(อ่อน) 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 47 15
คนที่ 3(อ่อน) 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 17
คนที่ 4(ปารกลาง) 7 6 7 6 6 7 6 7 7 6 65 19
คนที่ 5(ปารกลาง) 7 8 6 6 7 7 7 6 7 5 66 20
คนที่ 6(ปารกลาง) 6 7 7 7 7 6 7 5 6 6 64 20
คนที่ 7(เก่ง) 8 7 9 8 8 9 8 7 8 8 80 25
คนที่ 8(เก่ง) 7 8 9 7 8 8 8 8 8 8 79 25
คนที่ 9(เก่ง) 8 8 9 8 8 8 9 9 9 7 83 26
 
รวม 57 58 61 56 58 60 59 57 60 54 580 183
เฉล่ีย 6.333 6.444 6.778 6.222 6.444 6.667 6.556 6.333 6.667 6 64.4444 20.33
เฉล่ียร้อยละ 63.33 64.44 67.78 62.22 64.44 66.67 65.56 63.33 66.67 60 64.4444 67.78

E1/E2 67.78

โปรแกรมค านวณค่าประสิทธิภาพแบบ E1/E2
ผลการสอบระหว่างเรยีน

64.44

นักเรยีน/ข้อ

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที ่2 ทดลองวันที ่9/1/63 ถึง 13/1/63

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที่ 2 จ านวนนักเรียน 9 คน แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน 3 คน 
กลุ่มปานกลาง 3 คน และกลุ่มเก่ง 3 คน  พบว่า ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ค่า E1/E2 มีค่า
เท่ากับ 64.44 / 67.78 
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เกณฑ์ประสิทธิภาพของนวัตกรรม = 80/80

รวม ผลการสอบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ระหวา่งเรียน) หลังเรียน

คะแนนเต็ม (ระบุ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 30

คนที่1(อ่อน) 7 7 6 8 7 6 7 8 7 7 70 20

คนที่ 2(อ่อน) 6 7 7 8 6 8 8 7 8 7 72 20

คนที่ 3(อ่อน) 7 8 8 6 7 8 8 6 7 8 73 20

คนที่ 4(อ่อน) 7 8 7 6 8 8 7 7 6 7 71 19

คนที่ 5(อ่อน) 8 8 8 7 6 7 8 8 8 7 75 20

คนที่ 6(อ่อน) 8 7 7 6 8 6 7 8 7 8 72 20

คนที่ 7(อ่อน) 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 74 20

คนที่ 8(อ่อน) 8 8 7 8 8 8 6 7 8 6 74 19

คนที่ 9(อ่อน) 7 8 7 7 8 7 5 8 8 7 72 20

คนที่ 10(อ่อน) 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 74 25

คนที ่11(ปานกลาง) 8 9 8 8 8 9 6 9 9 8 82 25

คนที ่12(ปานกลาง) 9 8 6 8 9 9 8 7 8 7 79 26

คนที ่13(ปานกลาง) 8 9 9 9 7 6 7 5 8 8 76 25

คนที ่14(ปานกลาง) 8 8 9 8 8 8 6 8 9 6 78 26

คนที ่15(ปานกลาง) 7 8 8 8 7 9 9 8 8 9 81 25

คนที ่16(ปานกลาง) 8 8 9 9 9 6 8 7 8 8 80 26

คนที ่17(ปานกลาง) 7 8 8 8 6 8 8 9 8 8 78 25

คนที ่18(ปานกลาง) 9 8 6 8 8 8 8 6 9 8 78 26

คนที ่19(ปานกลาง) 8 9 8 9 9 8 7 8 6 8 80 25

คนที ่20(ปานกลาง) 7 8 8 8 7 8 8 8 7 9 78 26

คนที ่21(เก่ง) 10 9 9 8 9 9 8 9 9 9 89 27

คนที ่22(เก่ง) 9 9 9 10 8 9 10 8 9 9 90 28

คนที ่23(เก่ง) 10 9 9 9 9 8 10 9 10 9 92 27

คนที ่24(เก่ง) 9 10 9 8 9 9 8 9 9 9 89 28

โปรแกรมค านวณค่าประสิทธิภาพแบบ E1/E2

ผลการสอบระหว่างเรียน
นักเรียน/ขอ้

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที ่2 ทดลองวันที ่14/1/63 ถึง 16/1/63
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คนที ่25(เก่ง) 9 9 10 9 8 9 9 8 9 10 90 27

คนที ่26(เก่ง) 10 9 9 8 9 9 10 9 10 9 92 28

คนที ่27(เก่ง) 9 9 10 9 9 9 8 9 9 10 91 27

คนที ่28(เก่ง) 9 9 10 9 9 10 9 10 9 9 93 28

คนที ่29(เก่ง) 9 9 10 9 10 9 9 9 8 9 91 27

คนที ่30(เก่ง) 10 9 9 10 9 8 9 10 9 8 91 28

 

รวม 245 250 245 243 239 241 236 239 245 242 2425 733

เฉล่ีย 8.17 8.33 8.17 8.1 7.97 8.03 7.87 7.97 8.17 8.07 80.833 24.43

เฉล่ียร้อยละ 81.7 83.3 81.7 81 79.7 80.3 78.7 79.7 81.7 80.7 80.833 81.44

E1/E2 81.4480.83

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที่ 3 จ านวนนักเรียน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน 10 คน 
กลุ่มปานกลาง 10 คน และกลุ่มเก่ง 10 คน  พบว่า ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ค่า E1/E2 มีค่า
เท่ากับ 80.83 / 81.44   วิธีการได้มาของค่าประสิทธิภาพของวัตกรรมในครั้งที่ 3 ผู้วิจัยได้น าเอา
ปัญหาในครั้งที่ 2 ที่ได้ทดสอบหาประสิทธิภาพ คือ นักเรียนมองภาพโครงสร้างไม่ชัด ไม่เห็นเป็น
รูปธรรมเวลาหาผลลัพธ์ ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าจึงน าเอาวิธีการเขียนโคร้งสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรม 
ด้วยโปรแกรม Flowchart มาช่วยเสริมในการน าเสนอนวัตกรรม  
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ตาราง ค่าความยากง่าย ( P )และอ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบ pretest เรื่อง Debugging with Scrat 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เคยเรียนมาแล้ว) 

 จ านวน 40 คน 
 
 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

ค่าความยากง่าย 
(P) 

อ านาจจ าแนก  
(r) 

แปลผลค่า  
(P) 

แปลผลค่า  
(r) 

แปลผลคุณภาพ
ของข้อสอบ 

1 0.65 -0.10 ดี ไมม่ีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ไมไ่ด้ 

2 0.63 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

3 0.65 0.50 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

4 0.63 0.05 ดี ไมม่ีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ไมไ่ด้ 

5 0.68 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

6 0.68 0.45 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

7 0.63 0.15 ดี ไมม่ีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ไมไ่ด้ 

8 0.53 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

9 0.60 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

10 0.55 0.30 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

11 0.53 0.45 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

12 0.63 0.15 ดี ไมม่ีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ไมไ่ด้ 

13 0.68 0.45 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

14 0.75 0.30 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

15 0.53 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

16 0.45 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

17 0.53 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

18 0.60 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

19 0.73 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

20 0.50 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

21 0.40 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

22 0.55 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

23 0.55 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

24 0.58 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

25 0.55 -0.10 ดี ไมม่ีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ไมไ่ด้ 
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ข้อสอบ 
ข้อที่ 

ค่าความยากง่าย 
(P) 

อ านาจจ าแนก  
(r) 

แปลผลค่า  
(P) 

แปลผลค่า  
(r) 

แปลผลคุณภาพ
ของข้อสอบ 

26 0.68 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

27 0.75 0.40 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

28 0.40 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

29 0.75 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

30 0.55 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

31 0.63 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

32 0.40 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

33 0.45 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

34 0.40 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

35 0.45 0.30 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

36 0.50 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

37 0.48 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

38 0.73 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

39 0.53 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

40 0.45 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

41 0.58 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

42 0.53 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

43 0.30 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

44 0.58 0.45 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

45 0.58 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

46 0.58 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

47 0.63 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

48 0.65 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

49 0.55 0.30 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

50 0.43 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 
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จากตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ( p )ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบเรื่อง 
Debugging With Scrat  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า แบบทดสอบมีจ านวนทั้งหมด  50 ข้อ มี
ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน  45 ข้อ และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 

 
จดุประสงค์กำรเรียนรู้ ข้อ ผำ่น ไมผ่ำ่น 

นักเรียนอธิบายความหมายของ debugging ได ้(K) 
 

1 

2 

3 

 

√ 

√ 

× 

นักเรียนสามารถบอก Debugging วิธีการ โปรแกรมได้ (K) 
 

4 

5 

6 

 

√ 

√ 

× 

นักเรียนอธิบายความหมายของวิธีการ debugging ได ้(K) 7 

8 

9 

10 

 

√ 

√ 

√ 

× 

นักเรียนสามารถบอกวิธีการ Debugging โปรแกรมได้ (K) 11 

12 

13 

√ 

 

√ 

 

× 

นักเรียนอธิบายส่วนประกอบของบทเรียนได้(K) 14 

15 

16 

√ 

√ 

√ 

 

นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของบทเรียนได้ (K) 17 

18 

19 

20 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

นักเรียนอธิบายวิธีการคอมไพเลอร์ 
 

21 

22 

23 

√ 

√ 

√ 

 

นักเรียนอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือได ้(K) 24 

25 

26 

√ 

 

√ 

 

× 

นักเรียนอธิบายวิธีการขอความช่วยเหลือได ้(K 27 

28 

29 

√ 

√ 

√ 

 

นักเรียนอธิบายวิธีการใช้พื้นท่ีท างานได ้(K) 30 

31 

32 

√ 

√ 

√ 
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ตารางท่ี 2 ค่า KR-20 ของแบบทดสอบเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จ านวน 29 ข้อ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KR-20 = 0.80 

จากตารางท่ี 1 ต่อ แสดงการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ( p )ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบเรื่อง 
Debugging With Scrat  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า แบบทดสอบมีจ านวนทั้งหมด  50 ข้อ มี
ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน  45 ข้อ และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 

 
จดุประสงค์กำรเรียนรู้ ข้อ ผำ่น ไมผ่ำ่น 

นักเรียนอธิบายวิธีการแสดงโค้ดจาว่าได้ (K) 33 
34 
35 
48 
49 
50 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

นักเรียนอธิบายวิธีการเขียนโค้ดจาว่าแบบล าดับได้ (K) 
 

36 
37 
38 
45 
46 
47 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

นักเรียนอธิบายวิธีการเขียนโค้ดจาว่าแบบท าซ้ าได้ (K) 39 
40 
41 
42 
43 
44 

√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

 

ผู้วิจัยได้คัดเลือก จุดประสงค์ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9,10 จ านวนจุดประสงค์ละ 2 ข้อ รวมได้ 18 ข้อ

และจุดประสงค์ท่ี 6,11,12,13 จ านวนจุดประสงค์ละ 3 ข้อ รวมจ านวน 12 ข้อ รวมได้ข้อสอบได้ 

30 ข้อ เพ่ือน าไป หาความเชื่อม่ันของข้อสอบทั้งฉบับต่อไป(KR-20) ได้แก่ข้อที่ 

2,3,5,6,8,9,10,11,14,15,17,18,19,22,23,24,26,27,29,30,31,33,35,48,36,38,47,40,41,44 
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การหาค่า KR-20 จ านวน 30 ข้อ หาค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รวม p q p*q 
1 25 0.63 0.38 0.23 
2 26 0.65 0.35 0.23 
3 27 0.68 0.33 0.22 
4 27 0.68 0.33 0.22 
5 21 0.53 0.48 0.25 
6 24 0.60 0.40 0.24 
7 22 0.55 0.45 0.25 
8 21 0.53 0.48 0.25 
9 30 0.75 0.25 0.19 
10 21 0.53 0.48 0.25 
11 21 0.53 0.48 0.25 
12 24 0.60 0.40 0.24 
13 29 0.73 0.28 0.20 
14 22 0.55 0.45 0.25 
15 22 0.55 0.45 0.25 
16 23 0.58 0.43 0.24 
17 27 0.68 0.33 0.22 
18 30 0.75 0.25 0.19 
19 30 0.75 0.25 0.19 
20 22 0.55 0.45 0.25 
21 25 0.63 0.38 0.23 
22 18 0.45 0.55 0.25 
23 18 0.45 0.55 0.25 
24 20 0.50 0.50 0.25 
25 29 0.73 0.28 0.20 
26 18 0.45 0.55 0.25 
27 23 0.58 0.43 0.24 
28 23 0.58 0.43 0.24 
29 25 0.63 0.38 0.23 
30 26 0.65 0.35 0.23 
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KR-20 = 0.81  

เกณฑ์การแปลผล ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 
0.00 – 1.00 ยิ่งใกล้ 1.00 ยิ่งมีความเชื่อมั่นสูง  
เกณฑ์การแปลผลความเชื่อมั่นมีดังนี้ (อ้างใน เกียรติสุดา ศรี
สุข, หน้า 144 )  
0.00 – 0.20 ความเชื่อมั่นต่ามาก/ไม่มีเลย  
0.21 – 0.40 ความเชื่อมั่นต่า  
0.41- 0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง  
0.71 – 1.00 ความเชื่อมั่นสูง 
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คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

1 รายละเอียดของบทเรียนออนไลน์ 4.50 4.50 4.25 4.42 0.14 มาก 4

1.1 การก าหนดรายละเอียดของหวัข้อหลักในบทเรียน มีความครบถ้วน 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 มาก

1.2 การก าหนดผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
1.3 วัตถุประสงค์ของการเรียนก าหนดไว้ชัดเจน 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
1.4 การก าหนดสาระการเรียนรู้ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.50 4.67 4.17 4.44 0.25 มาก 3
2.1 ความเหมาะสมของเนือ้หากับจ านวนหนว่ยการเรียนรู้ 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
2.2 ความหลากหลายของส่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
2.3 ความนา่สนใจของบทเรียน 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
2.4 ความต่อเนือ่งของเนือ้หาในแต่ละหนว่ยการ เรียนรู้ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
2.5 เวลาในการเรียนของแต่ละหนว่ยการเรียนรู้ 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
2.6 รูปแบบการจัดกิจกรรมในแต่ละหนว่ยการเรียนรู้ 5.00 4.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3 สื่อการเรียนรู้ 4.46 4.69 4.31 4.49 0.19 มาก 2
3.1 ความถูกต้องและความสมบรูณ์ของเนือ้หา 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3.2 ความสอดคล้องของเนือ้หาในแต่ละตอน 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.3 การจัดล าดับการน าเสนอเนือ้หา 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.4 ความเหมาะสมของเนือ้หากับระดับของนกัเรียน 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3.5 ความชัดเจนในการน าเสนอเนือ้หา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.6 ความเหมาะสมของเวลาตลอดเนือ้หา 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3.7 การแบง่เนือ้หาออกเปน็หนว่ยย่อยๆ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.8 ภาษาทีใ่ช้เหมาะสมกับระดับของนกัเรียน 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.9 ขนาด, สี, พืน้ ของตัวอักษร มีความเหมาะสม 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

3.10 ขนาดและชนดิของภาพ, กราฟกิ มีความเหมาะสม 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3.11 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในการน าเสนอเนือ้หา 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.12 การออกแบบหนา้จอและการใช้สี มีความ เหมาะสม 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3.13 การประเมินผลนกัเรียนในส่ือการเรียนรู้มีความ เหมาะสม 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
4 การวัดผลและการประเมนิผล 4.57 4.43 4.57 4.52 0.08 มากทีสุ่ด 1
4.1 มีวิธีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่าง หลากหลาย 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
4.2 วิธีการประเมินผลสามารถวัดผลได้ตรงตามผลการ เรียนรู้ทีค่าดหวัง 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

4.3 วิธีการประเมินผลมีความเหมาะสมทีใ่ช้ร่วมกับ วิธีการจัดการเรียนรู้ 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

4.4 ความสะดวกในการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด

ล าดับ

ผลการตรวจสอบคุณภาพชุดการเรียนรู้
   

  ผลการประเมนิความเหมาะสมของนวัตกรรมห้องเรยีนออนไลน์ เรือ่ง Debugging with Scrat

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D. แปลผล
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4.5 จ านวนข้อทดสอบมีความเหมาะสมกับเนือ้หา 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
4.6 ข้อทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของนกัเรียน 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด

4.7
วิธีการวัดและประเมินผลสามารถวัดความรู้ ความสามารถของ
นกัเรียนได้จริง

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด

4.51 4.57 4.32 4.47 0.17 มาก

เกณฑ์การแปลความหมาย 
4.51 - 5.00   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมมาก 
2.51 - 3.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง 
1.51 - 2.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมน้อย 
1.00 - 1.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 

จากตาราง   แสดงความเหมาะสมของนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง Debugging with sceat พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 4.47 เมื่อ
พิจารณา พบว่า  หัวข้อการวัดและประเมินผล มาเป็นอันดับท่ี 1 มีระดับความคิดเห็นอยู่นระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52 รองลงมาได้แก่ ส่ือการเรียนรู้ มาเป็นอันดับท่ี 2 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 ต่อมาได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ มาเป็นอันดับท่ี 3 มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 และ รายละเอียดของบทเรียนออนไลน์ มาในอันดับท่ี 4 มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 
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คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3
1 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
2 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
3 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง
4 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
5 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
6 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
7 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
8 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
9 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง
10 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
11 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
12 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
13 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง
14 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
15 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
16 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง
17 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
18 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
19 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง
20 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
21 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง
22 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
23 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
24 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
25 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง
26 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
27 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
28 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
29 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
30 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจดุประสงค์การเรียนรู้
ของแบบทดสอบวัดผบสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Debugging with Scrat

จดุประสงค์ ข้อสอบ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

IOC สรุปผลR

นักเรียนอธิบายความหมาย
ของ debugging ได้  

นักเรียนสามารถบอก 
Debugging วิธีการ โปรแกรมได้ 

 นักเรียนความหมายของ 
วิธีการ debugging ได้ 

 นักเรียนบอก วิธีการ 
การ debug โปรแกรมได้ 

นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของบท 
เรียนด้ 

นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของ
บทเรียน 

นักเรียนอธิบายวิธีการคอมไฟเลอร์ ได้  

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือด้ 

นักเรียนอธิบายวิธีการขอความช่วยเหลือได้ 
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31 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
32 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง
33 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
34 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
35 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
48 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
49 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
50 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
36 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
37 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
38 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
45 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
46 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง
47 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
39 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
40 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
41 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
42 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
43 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
44 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

นักเรียนอธิบายวิธีการใช้พื้นที่ท างาน 

นักเรียนสามารถวิธีการแสดงโค้ดจาวา 

นักเรียนสามารถเขียนโค้ดจาวาแบบล าดับ 

นักเรียนสามารถเขียนโค้ดจาวาแบบท าซ้ า 

จากตาราง แสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Debugging with Scrat พบว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีค่าดัชนีดวามสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.50 - 1.00 มีจ านวน 50 ข้อ แสดงว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 54 ข้อ สามารถน าไปทดลองใช้ (tryout) ใช้กับนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหาวิชานี้
มาแล้วต่อไป และจะคัดเลือกให้เหลือ 30 ข้อ 
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เกณฑ์ประสิทธิภาพของนวัตกรรม = 80/80

รวม ผลการสอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ระหว่างเรียน) หลังเรยีน

คะแนนเต็ม (ระบุ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 30
คนที่ 1(อ่อน) 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 37 8
คนที่ 2(ปานกลาง) 5 5 5 6 6 5 6 5 4 5 52 18
คนที่ 3(เก่ง) 8 7 7 7 6 7 7 7 6 6 68 24
 
รวม 16 16 16 16 15 16 18 16 13 15 157 50
เฉล่ีย 5.333 5.333 5.333 5.333 5 5.333 6 5.333 4.333 5 52.3333 16.67
เฉล่ียร้อยละ 53.33 53.33 53.33 53.33 50 53.33 60 53.33 43.33 50 52.3333 55.56

E1/E2 55.56

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครัง้ที่ 1 ทดลองวันที่ 6/1/63 ถึง 9/1/63

โปรแกรมค านวณค่าประสิทธิภาพแบบ E1/E2
ผลการสอบระหว่างเรยีน

52.33

นักเรยีน/ข้อ

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที่ 1 จ านวนนักเรียน 3 คน แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน 1 
คน กลุ่มปานกลาง 1 คน และกลุ่มเก่ง 1 คน  พบว่า ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ค่า 
E1/E2 มีค่าเท่ากับ 52.33 / 55.56  
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เกณฑ์ประสิทธิภาพของนวัตกรรม = 80/80

รวม ผลการสอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ระหว่างเรยีน) หลังเรยีน

คะแนนเต็ม (ระบุ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 30
คนที่ 1(อ่อน) 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 47 16
คนที่ 2(อ่อน) 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 47 15
คนที่ 3(อ่อน) 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49 17
คนที่ 4(ปารกลาง) 7 6 7 6 6 7 6 7 7 6 65 19
คนที่ 5(ปารกลาง) 7 8 6 6 7 7 7 6 7 5 66 20
คนที่ 6(ปารกลาง) 6 7 7 7 7 6 7 5 6 6 64 20
คนที่ 7(เก่ง) 8 7 9 8 8 9 8 7 8 8 80 25
คนที่ 8(เก่ง) 7 8 9 7 8 8 8 8 8 8 79 25
คนที่ 9(เก่ง) 8 8 9 8 8 8 9 9 9 7 83 26
 
รวม 57 58 61 56 58 60 59 57 60 54 580 183
เฉล่ีย 6.333 6.444 6.778 6.222 6.444 6.667 6.556 6.333 6.667 6 64.4444 20.33
เฉล่ียร้อยละ 63.33 64.44 67.78 62.22 64.44 66.67 65.56 63.33 66.67 60 64.4444 67.78

E1/E2 67.78

โปรแกรมค านวณค่าประสิทธิภาพแบบ E1/E2
ผลการสอบระหว่างเรยีน

64.44

นักเรยีน/ข้อ

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที ่2 ทดลองวันที ่9/1/63 ถึง 13/1/63

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที่ 2 จ านวนนักเรียน 9 คน แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน 3 คน 
กลุ่มปานกลาง 3 คน และกลุ่มเก่ง 3 คน  พบว่า ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ค่า E1/E2 มีค่า
เท่ากับ 64.44 / 67.78 
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เกณฑ์ประสิทธิภาพของนวัตกรรม = 80/80

รวม ผลการสอบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ระหวา่งเรียน) หลังเรียน

คะแนนเต็ม (ระบุ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 30

คนที่1(อ่อน) 7 7 6 8 7 6 7 8 7 7 70 20

คนที่ 2(อ่อน) 6 7 7 8 6 8 8 7 8 7 72 20

คนที่ 3(อ่อน) 7 8 8 6 7 8 8 6 7 8 73 20

คนที่ 4(อ่อน) 7 8 7 6 8 8 7 7 6 7 71 19

คนที่ 5(อ่อน) 8 8 8 7 6 7 8 8 8 7 75 20

คนที่ 6(อ่อน) 8 7 7 6 8 6 7 8 7 8 72 20

คนที่ 7(อ่อน) 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 74 20

คนที่ 8(อ่อน) 8 8 7 8 8 8 6 7 8 6 74 19

คนที่ 9(อ่อน) 7 8 7 7 8 7 5 8 8 7 72 20

คนที่ 10(อ่อน) 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 74 25

คนที ่11(ปานกลาง) 8 9 8 8 8 9 6 9 9 8 82 25

คนที ่12(ปานกลาง) 9 8 6 8 9 9 8 7 8 7 79 26

คนที ่13(ปานกลาง) 8 9 9 9 7 6 7 5 8 8 76 25

คนที ่14(ปานกลาง) 8 8 9 8 8 8 6 8 9 6 78 26

คนที ่15(ปานกลาง) 7 8 8 8 7 9 9 8 8 9 81 25

คนที ่16(ปานกลาง) 8 8 9 9 9 6 8 7 8 8 80 26

คนที ่17(ปานกลาง) 7 8 8 8 6 8 8 9 8 8 78 25

คนที ่18(ปานกลาง) 9 8 6 8 8 8 8 6 9 8 78 26

คนที ่19(ปานกลาง) 8 9 8 9 9 8 7 8 6 8 80 25

คนที ่20(ปานกลาง) 7 8 8 8 7 8 8 8 7 9 78 26

คนที ่21(เก่ง) 10 9 9 8 9 9 8 9 9 9 89 27

คนที ่22(เก่ง) 9 9 9 10 8 9 10 8 9 9 90 28

คนที ่23(เก่ง) 10 9 9 9 9 8 10 9 10 9 92 27

คนที ่24(เก่ง) 9 10 9 8 9 9 8 9 9 9 89 28

โปรแกรมค านวณค่าประสิทธิภาพแบบ E1/E2

ผลการสอบระหว่างเรียน
นักเรียน/ขอ้

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที ่2 ทดลองวันที ่14/1/63 ถึง 16/1/63
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คนที ่25(เก่ง) 9 9 10 9 8 9 9 8 9 10 90 27

คนที ่26(เก่ง) 10 9 9 8 9 9 10 9 10 9 92 28

คนที ่27(เก่ง) 9 9 10 9 9 9 8 9 9 10 91 27

คนที ่28(เก่ง) 9 9 10 9 9 10 9 10 9 9 93 28

คนที ่29(เก่ง) 9 9 10 9 10 9 9 9 8 9 91 27

คนที ่30(เก่ง) 10 9 9 10 9 8 9 10 9 8 91 28

 

รวม 245 250 245 243 239 241 236 239 245 242 2425 733

เฉล่ีย 8.17 8.33 8.17 8.1 7.97 8.03 7.87 7.97 8.17 8.07 80.833 24.43

เฉล่ียร้อยละ 81.7 83.3 81.7 81 79.7 80.3 78.7 79.7 81.7 80.7 80.833 81.44

E1/E2 81.4480.83

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ครั้งที่ 3 จ านวนนักเรียน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน 10 คน 
กลุ่มปานกลาง 10 คน และกลุ่มเก่ง 10 คน  พบว่า ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ค่า E1/E2 มีค่า
เท่ากับ 80.83 / 81.44   วิธีการได้มาของค่าประสิทธิภาพของวัตกรรมในครั้งที่ 3 ผู้วิจัยได้น าเอา
ปัญหาในครั้งที่ 2 ที่ได้ทดสอบหาประสิทธิภาพ คือ นักเรียนมองภาพโครงสร้างไม่ชัด ไม่เห็นเป็น
รูปธรรมเวลาหาผลลัพธ์ ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าจึงน าเอาวิธีการเขียนโคร้งสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรม 
ด้วยโปรแกรม Flowchart มาช่วยเสริมในการน าเสนอนวัตกรรม  
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ตาราง ค่าความยากง่าย ( P )และอ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบ pretest เรื่อง Debugging with Scrat 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เคยเรียนมาแล้ว) 

 จ านวน 40 คน 
 
 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

ค่าความยากง่าย 
(P) 

อ านาจจ าแนก  
(r) 

แปลผลค่า  
(P) 

แปลผลค่า  
(r) 

แปลผลคุณภาพ
ของข้อสอบ 

1 0.65 -0.10 ดี ไมม่ีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ไมไ่ด้ 

2 0.63 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

3 0.65 0.50 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

4 0.63 0.05 ดี ไมม่ีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ไมไ่ด้ 

5 0.68 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

6 0.68 0.45 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

7 0.63 0.15 ดี ไมม่ีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ไมไ่ด้ 

8 0.53 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

9 0.60 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

10 0.55 0.30 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

11 0.53 0.45 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

12 0.63 0.15 ดี ไมม่ีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ไมไ่ด้ 

13 0.68 0.45 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

14 0.75 0.30 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

15 0.53 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

16 0.45 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

17 0.53 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

18 0.60 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

19 0.73 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

20 0.50 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

21 0.40 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

22 0.55 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

23 0.55 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

24 0.58 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

25 0.55 -0.10 ดี ไมม่ีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ไมไ่ด้ 
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ข้อสอบ 
ข้อที่ 

ค่าความยากง่าย 
(P) 

อ านาจจ าแนก  
(r) 

แปลผลค่า  
(P) 

แปลผลค่า  
(r) 

แปลผลคุณภาพ
ของข้อสอบ 

26 0.68 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

27 0.75 0.40 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

28 0.40 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

29 0.75 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

30 0.55 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

31 0.63 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

32 0.40 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

33 0.45 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

34 0.40 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

35 0.45 0.30 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

36 0.50 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

37 0.48 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

38 0.73 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

39 0.53 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

40 0.45 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

41 0.58 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

42 0.53 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

43 0.30 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

44 0.58 0.45 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

45 0.58 0.35 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

46 0.58 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

47 0.63 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

48 0.65 0.20 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

49 0.55 0.30 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 

50 0.43 0.25 ดี มีอ ำนำจจ ำแนก ใช้ได้ 
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จากตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ( p )ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบเรื่อง 
Debugging With Scrat  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า แบบทดสอบมีจ านวนทั้งหมด  50 ข้อ มี
ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน  45 ข้อ และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 

 
จดุประสงค์กำรเรียนรู้ ข้อ ผำ่น ไมผ่ำ่น 

นักเรียนอธิบายความหมายของ debugging ได ้(K) 
 

1 

2 

3 

 

√ 

√ 

× 

นักเรียนสามารถบอก Debugging วิธีการ โปรแกรมได้ (K) 
 

4 

5 

6 

 

√ 

√ 

× 

นักเรียนอธิบายความหมายของวิธีการ debugging ได ้(K) 7 

8 

9 

10 

 

√ 

√ 

√ 

× 

นักเรียนสามารถบอกวิธีการ Debugging โปรแกรมได้ (K) 11 

12 

13 

√ 

 

√ 

 

× 

นักเรียนอธิบายส่วนประกอบของบทเรียนได้(K) 14 

15 

16 

√ 

√ 

√ 

 

นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของบทเรียนได้ (K) 17 

18 

19 

20 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

นักเรียนอธิบายวิธีการคอมไพเลอร์ 
 

21 

22 

23 

√ 

√ 

√ 

 

นักเรียนอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือได ้(K) 24 

25 

26 

√ 

 

√ 

 

× 

นักเรียนอธิบายวิธีการขอความช่วยเหลือได ้(K 27 

28 

29 

√ 

√ 

√ 

 

นักเรียนอธิบายวิธีการใช้พื้นท่ีท างานได ้(K) 30 

31 

32 

√ 

√ 

√ 
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ตารางท่ี 2 ค่า KR-20 ของแบบทดสอบเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จ านวน 29 ข้อ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KR-20 = 0.80 

จากตารางท่ี 1 ต่อ แสดงการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ( p )ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบเรื่อง 
Debugging With Scrat  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า แบบทดสอบมีจ านวนทั้งหมด  50 ข้อ มี
ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน  45 ข้อ และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 

 
จดุประสงค์กำรเรียนรู้ ข้อ ผำ่น ไมผ่ำ่น 

นักเรียนอธิบายวิธีการแสดงโค้ดจาว่าได้ (K) 33 
34 
35 
48 
49 
50 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

นักเรียนอธิบายวิธีการเขียนโค้ดจาว่าแบบล าดับได้ (K) 
 

36 
37 
38 
45 
46 
47 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

นักเรียนอธิบายวิธีการเขียนโค้ดจาว่าแบบท าซ้ าได้ (K) 39 
40 
41 
42 
43 
44 

√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

 

ผู้วิจัยได้คัดเลือก จุดประสงค์ที่ 1,2,3,4,5,7,8,9,10 จ านวนจุดประสงค์ละ 2 ข้อ รวมได้ 18 ข้อ

และจุดประสงค์ท่ี 6,11,12,13 จ านวนจุดประสงค์ละ 3 ข้อ รวมจ านวน 12 ข้อ รวมได้ข้อสอบได้ 

30 ข้อ เพ่ือน าไป หาความเชื่อม่ันของข้อสอบทั้งฉบับต่อไป(KR-20) ได้แก่ข้อที่ 

2,3,5,6,8,9,10,11,14,15,17,18,19,22,23,24,26,27,29,30,31,33,35,48,36,38,47,40,41,44 
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การหาค่า KR-20 จ านวน 30 ข้อ หาค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รวม p q p*q 
1 25 0.63 0.38 0.23 
2 26 0.65 0.35 0.23 
3 27 0.68 0.33 0.22 
4 27 0.68 0.33 0.22 
5 21 0.53 0.48 0.25 
6 24 0.60 0.40 0.24 
7 22 0.55 0.45 0.25 
8 21 0.53 0.48 0.25 
9 30 0.75 0.25 0.19 
10 21 0.53 0.48 0.25 
11 21 0.53 0.48 0.25 
12 24 0.60 0.40 0.24 
13 29 0.73 0.28 0.20 
14 22 0.55 0.45 0.25 
15 22 0.55 0.45 0.25 
16 23 0.58 0.43 0.24 
17 27 0.68 0.33 0.22 
18 30 0.75 0.25 0.19 
19 30 0.75 0.25 0.19 
20 22 0.55 0.45 0.25 
21 25 0.63 0.38 0.23 
22 18 0.45 0.55 0.25 
23 18 0.45 0.55 0.25 
24 20 0.50 0.50 0.25 
25 29 0.73 0.28 0.20 
26 18 0.45 0.55 0.25 
27 23 0.58 0.43 0.24 
28 23 0.58 0.43 0.24 
29 25 0.63 0.38 0.23 
30 26 0.65 0.35 0.23 
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KR-20 = 0.81  

เกณฑ์การแปลผล ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 
0.00 – 1.00 ยิ่งใกล้ 1.00 ยิ่งมีความเชื่อมั่นสูง  
เกณฑ์การแปลผลความเชื่อมั่นมีดังนี้ (อ้างใน เกียรติสุดา ศรี
สุข, หน้า 144 )  
0.00 – 0.20 ความเชื่อมั่นต่ามาก/ไม่มีเลย  
0.21 – 0.40 ความเชื่อมั่นต่า  
0.41- 0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง  
0.71 – 1.00 ความเชื่อมั่นสูง 
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คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

1 รายละเอียดของบทเรียนออนไลน์ 4.50 4.50 4.25 4.42 0.14 มาก 4

1.1 การก าหนดรายละเอียดของหวัข้อหลักในบทเรียน มีความครบถ้วน 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 มาก

1.2 การก าหนดผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
1.3 วัตถุประสงค์ของการเรียนก าหนดไว้ชัดเจน 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
1.4 การก าหนดสาระการเรียนรู้ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.50 4.67 4.17 4.44 0.25 มาก 3
2.1 ความเหมาะสมของเนือ้หากับจ านวนหนว่ยการเรียนรู้ 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
2.2 ความหลากหลายของส่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
2.3 ความนา่สนใจของบทเรียน 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
2.4 ความต่อเนือ่งของเนือ้หาในแต่ละหนว่ยการ เรียนรู้ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
2.5 เวลาในการเรียนของแต่ละหนว่ยการเรียนรู้ 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
2.6 รูปแบบการจัดกิจกรรมในแต่ละหนว่ยการเรียนรู้ 5.00 4.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3 สื่อการเรียนรู้ 4.46 4.69 4.31 4.49 0.19 มาก 2
3.1 ความถูกต้องและความสมบรูณ์ของเนือ้หา 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3.2 ความสอดคล้องของเนือ้หาในแต่ละตอน 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.3 การจัดล าดับการน าเสนอเนือ้หา 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.4 ความเหมาะสมของเนือ้หากับระดับของนกัเรียน 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3.5 ความชัดเจนในการน าเสนอเนือ้หา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.6 ความเหมาะสมของเวลาตลอดเนือ้หา 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3.7 การแบง่เนือ้หาออกเปน็หนว่ยย่อยๆ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.8 ภาษาทีใ่ช้เหมาะสมกับระดับของนกัเรียน 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.9 ขนาด, สี, พืน้ ของตัวอักษร มีความเหมาะสม 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

3.10 ขนาดและชนดิของภาพ, กราฟกิ มีความเหมาะสม 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3.11 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในการน าเสนอเนือ้หา 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
3.12 การออกแบบหนา้จอและการใช้สี มีความ เหมาะสม 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
3.13 การประเมินผลนกัเรียนในส่ือการเรียนรู้มีความ เหมาะสม 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
4 การวัดผลและการประเมนิผล 4.57 4.43 4.57 4.52 0.08 มากทีสุ่ด 1
4.1 มีวิธีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่าง หลากหลาย 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด
4.2 วิธีการประเมินผลสามารถวัดผลได้ตรงตามผลการ เรียนรู้ทีค่าดหวัง 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

4.3 วิธีการประเมินผลมีความเหมาะสมทีใ่ช้ร่วมกับ วิธีการจัดการเรียนรู้ 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

4.4 ความสะดวกในการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด

ล าดับ

ผลการตรวจสอบคุณภาพชุดการเรียนรู้
   

  ผลการประเมนิความเหมาะสมของนวัตกรรมห้องเรยีนออนไลน์ เรือ่ง Debugging with Scrat

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D. แปลผล
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4.5 จ านวนข้อทดสอบมีความเหมาะสมกับเนือ้หา 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก
4.6 ข้อทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของนกัเรียน 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด

4.7
วิธีการวัดและประเมินผลสามารถวัดความรู้ ความสามารถของ
นกัเรียนได้จริง

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีสุ่ด

4.51 4.57 4.32 4.47 0.17 มาก

เกณฑ์การแปลความหมาย 
4.51 - 5.00   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมมาก 
2.51 - 3.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง 
1.51 - 2.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมน้อย 
1.00 - 1.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 

จากตาราง   แสดงความเหมาะสมของนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง Debugging with sceat พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 4.47 เมื่อ
พิจารณา พบว่า  หัวข้อการวัดและประเมินผล มาเป็นอันดับท่ี 1 มีระดับความคิดเห็นอยู่นระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52 รองลงมาได้แก่ ส่ือการเรียนรู้ มาเป็นอันดับท่ี 2 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 ต่อมาได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ มาเป็นอันดับท่ี 3 มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 และ รายละเอียดของบทเรียนออนไลน์ มาในอันดับท่ี 4 มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 
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คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3
1 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
2 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
3 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง
4 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
5 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
6 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
7 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
8 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
9 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง
10 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
11 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
12 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
13 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง
14 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
15 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
16 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง
17 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
18 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
19 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง
20 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
21 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง
22 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
23 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
24 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
25 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง
26 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
27 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
28 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
29 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
30 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจดุประสงค์การเรียนรู้
ของแบบทดสอบวัดผบสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Debugging with Scrat

จดุประสงค์ ข้อสอบ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

IOC สรุปผลR

นักเรียนอธิบายความหมาย
ของ debugging ได้  

นักเรียนสามารถบอก 
Debugging วิธีการ โปรแกรมได้ 

 นักเรียนความหมายของ 
วิธีการ debugging ได้ 

 นักเรียนบอก วิธีการ 
การ debug โปรแกรมได้ 

นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของบท 
เรียนด้ 

นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของ
บทเรียน 

นักเรียนอธิบายวิธีการคอมไฟเลอร์ ได้  

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือด้ 

นักเรียนอธิบายวิธีการขอความช่วยเหลือได้ 
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31 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
32 0 1 1 2 0.67 สอดคล้อง
33 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
34 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
35 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
48 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
49 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
50 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
36 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
37 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
38 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
45 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
46 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง
47 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
39 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
40 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
41 1 1 0 2 0.67 สอดคล้อง
42 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
43 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
44 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

นักเรียนอธิบายวิธีการใช้พื้นที่ท างาน 

นักเรียนสามารถวิธีการแสดงโค้ดจาวา 

นักเรียนสามารถเขียนโค้ดจาวาแบบล าดับ 

นักเรียนสามารถเขียนโค้ดจาวาแบบท าซ้ า 

จากตาราง แสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Debugging with Scrat พบว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีค่าดัชนีดวามสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.50 - 1.00 มีจ านวน 50 ข้อ แสดงว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 54 ข้อ สามารถน าไปทดลองใช้ (tryout) ใช้กับนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหาวิชานี้
มาแล้วต่อไป และจะคัดเลือกให้เหลือ 30 ข้อ 
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คนที่
 1

คนที่
 2

คนที่
 3

1 ด้านของปรมิาณเน้ือหามคีวามเหมาะสม 4.60 4.60 4.20 4.47 0.23 มาก 4

1.1   ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 มาก

1.2   ส่ือเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีส่ดุ

1.3   มีความพึงพอใจส่ือโดยรวมเปน็อย่างไร 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

1.4   เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีส่ดุ

1.5   ความสะดวกในการใช้ส่ือออนไลน์ 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีส่ดุ

2 ภาพ ภาษา และเสียง 4.40 4.80 4.20 4.47 0.31 มาก 4

2.1 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

2.2 รูปภาพที่ประกอบบทเนียน 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีส่ดุ

2.3 ภาพเคล่ือนไหวที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

2.4 ความเข้าใจเด่ียวกับภาษาที่ใช้ในบทเรียน 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีส่ดุ

2.5 เสียงบรรยายในบทเรียน 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

3 ตัวอักษร และสี 4.67 4.67 4.33 4.56 0.19 มากทีส่ดุ 2

3.1 รูปแบบตัวอักษรที่ใช้น าเสนอ 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

3.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอ 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากทีส่ดุ

3.3 สีของตัวอักษร และพื้นหลังโดยภาพรวม 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีส่ดุ

4 กิจกรรมการเรยีนรู้ 4.50 4.50 4.50 4.50 0.00 มาก 3

4.1 การใช้งานในบทเรียนง่าย สะดวก 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีส่ดุ

4.2 เร้าความสนใจต่อการเรียนรู้ 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

4.3 ส่ือมีความน่าสนใจอยากร่วม อยากเรียนรู้ 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

4.4 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมหอ้งมากขึ้น 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีส่ดุ

4.5 สามารถน าที่ได้เรียน ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้

4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

4.6 มีความชื่อชอบบทเรียนออนไลน์ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีส่ดุ

5 การวัดและประเมนิผล 4.50 4.75 4.50 4.58 0.14 มากทีส่ดุ 1

5.1 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับบทเรียน 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

ล าดับ

ผลการตรวจสอบคุณภาพชุดการเรียนรู้
   

  ผลการประเมนิความพึงพอใจของนวัตกรรมห้องเรยีนออนไลน์ เรือ่ง Debugging with Scrat

ข้อที่ รายการประเมนิ

คะแนนจาก
ผู้เช่ียวชาญ

M S.D. แปลผล
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5.2 ความเหมาะสมของแบบทอสอบในแต่ละ
หน่วยการเรียน

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากทีส่ดุ

5.3 ความเหมาะสมของค าถามต่อเนื้อหา 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากทีส่ดุ

5.4 ความรวดเร็วในการรายงานผลคะแนน 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มาก

4.53 4.66 4.35 4.51 0.17 มาก

เกณฑ์การแปลความหมาย 
4.51 - 5.00   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมมาก 
2.51 - 3.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง 
1.51 - 2.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมน้อย 
1.00 - 1.50   หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 

จากตาราง   แสดงความพึงพอใจต่อนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง Debugging with sceat พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ 4.51 เมื่อ
พิจารณา พบว่า  หัวข้อการวัดและประเมินผล มาเป็นอันดับท่ี 1 มีระดับความคิดเห็นอยู่นระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58 รองลงมาได้แก่ ตัวอักษรและสี มาเป็นอันดับท่ี 2 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56 ต่อมาได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ มาเป็นอันดับท่ี 3 มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 และ ด้านปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม และภาพ ภาษา เสียง  มาใน
อันดับท่ี 4 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1  เรือ่ง Debugging คือ อะไร

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1

1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

1.2 สาระส าคัญสอดคล้องกับเนือ้หาทีใ่ช้ 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

5.00 4.67 4.67 4.78 0.38 มากที่สุด
2

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

2.2 ครอบคลุมคุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

2.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริง 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
4.67 5.00 5.00 4.89 0.19 มากที่สุด

3

3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับสภาพปญัหาของนกัเรียน

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
คุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียน

5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.00 5.00 4.50 4.83 0.29 มากที่สุด

4

4.1 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.3 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เนือ้หาวิชา

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

สาระส าคัญ

เฉลี่ย
จุดประสงค์การเรียนรู้

เฉลี่ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้

เฉลี่ย

ผลการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมนิความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ้

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D. แปลผล

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
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4.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.80 4.80 5.00 4.87 0.23 มากที่สุด
5

5.1 สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.3 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.4 มีวิธีการวัดผล เคร่ืองมือในการวัด และเกณฑ์
การประเมินชัดเจน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

5.00 4.75 4.75 4.83 0.29 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.89 4.84 4.78 4.84 0.28 มากที่สุด

เฉลี่ย
การวัดผลและประเมนิผล

เฉลี่ย

จากตาราง  แสดงความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Debugging with Scrat  จ านวน 1 ชั่วโมง พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.84    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสาระส าคัญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีระดับความคิดเห็น
เฉลียอยู่ที่ 4.89  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนอยู่ที่ 
4.83  ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.87 และด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2  เรือ่ง วิธีการ Debugging

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1

1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

1.2 สาระส าคัญสอดคล้องกับเนือ้หาทีใ่ช้ 5.00 4.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

5.00 4.33 4.67 4.67 0.38 มากที่สุด
2

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

2.2 ครอบคลุมคุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

2.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริง 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

3

3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับสภาพปญัหาของนกัเรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
คุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียน

5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.00 4.75 4.50 4.75 0.43 มากที่สุด

4

4.1 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด

4.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.3 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เนือ้หาวิชา

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.80 4.80 4.80 4.80 0.23 มากที่สุด

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D.

เฉลี่ย
สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เฉลี่ย

แปลผล

สาระส าคัญ

เฉลี่ย
จุดประสงค์การเรียนรู้

เฉลี่ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้
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5
5.1 สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.3 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.4 มีวิธีการวัดผล เคร่ืองมือในการวัด และเกณฑ์
การประเมินชัดเจน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

5.00 4.75 4.75 4.83 0.29 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.96 4.73 4.74 4.81 0.27 มากที่สุด

การวัดผลและประเมนิผล

เฉลี่ย

จากตาราง  แสดงความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิธีการ Debugging  จ านวน 1 ชั่วโมง พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.81    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสาระส าคัญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็น
เฉลียอยู่ที่ 5.00  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนอยู่ที่ 
4.75  ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 และด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3  เรือ่ง องค์ประกอบของบทเรียน

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1

1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

1.2 สาระส าคัญสอดคล้องกับเนือ้หาทีใ่ช้ 5.00 4.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

5.00 4.33 4.33 4.56 0.58 มากที่สุด
2

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

5.00 5.00 5.00 4.00 0.00 มากที่สุด

2.2 ครอบคลุมคุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

2.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริง 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
4.67 5.00 5.00 4.56 0.19 มากที่สุด

3

3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับสภาพปญัหาของนกัเรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
คุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียน

5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
4.75 4.75 4.50 4.67 0.58 มากที่สุด

4

4.1 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด

4.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.3 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เนือ้หาวิชา

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.60 4.80 4.80 4.73 0.35 มากที่สุด
5

สาระส าคัญ

เฉลี่ย
จุดประสงค์การเรียนรู้

เฉลี่ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้

เฉลี่ย

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D. แปลผล

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เฉลี่ย
การวัดผลและประเมนิผล
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5.1 สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.3 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.4 มีวิธีการวัดผล เคร่ืองมือในการวัด และเกณฑ์
การประเมินชัดเจน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.75 4.75 4.75 4.75 0.29 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.75 4.73 4.68 4.65 0.40 มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตาราง  แสดงความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของบทเรียน  จ านวน 1 ชั่วโมง พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสาระส าคัญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีระดับความคิดเห็น
เฉลียอยู่ที่ 4.56  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนอยู่ที่ 
4.67  ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 และด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4  เรือ่ง วิธีการคอมไพเลอร์โปรแกรม

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1

1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

1.2 สาระส าคัญสอดคล้องกับเนือ้หาทีใ่ช้ 5.00 4.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

5.00 4.67 4.33 4.67 0.38 มากที่สุด
2

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

5.00 5.00 4.00 4.00 0.58 มากที่สุด

2.2 ครอบคลุมคุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

2.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริง 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
4.67 5.00 4.67 4.56 0.38 มากที่สุด

3

3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับสภาพปญัหาของนกัเรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
คุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียน

5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.00 4.75 4.50 4.75 0.43 มากที่สุด

4

4.1 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด

4.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.3 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เนือ้หาวิชา

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.60 4.80 4.80 4.73 0.35 มากที่สุด
5

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D.

เฉลี่ย
สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เฉลี่ย
การวัดผลและประเมนิผล

แปลผล

สาระส าคัญ

เฉลี่ย
จุดประสงค์การเรียนรู้

เฉลี่ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้
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5.1 สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 4.00 5.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.3 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.4 มีวิธีการวัดผล เคร่ืองมือในการวัด และเกณฑ์
การประเมินชัดเจน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.50 4.75 4.75 4.67 0.29 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.75 4.79 4.61 4.67 0.37 มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตาราง  แสดงความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิธีการคอมไพเลอร์โปรแกรม  จ านวน 1 ชั่วโมง พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสาระส าคัญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีระดับความคิดเห็น
เฉลียอยู่ที่ 4.56  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนอยู่ที่ 
4.75  ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 และด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 5  เรือ่ง วิธีการใช้เครือ่งมอื

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1

1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

1.2 สาระส าคัญสอดคล้องกับเนือ้หาทีใ่ช้ 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

5.00 5.00 4.33 4.78 0.38 มากที่สุด
2

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

5.00 5.00 5.00 4.00 0.00 มากที่สุด

2.2 ครอบคลุมคุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

2.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริง 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
4.67 4.67 5.00 4.44 0.38 มากที่สุด

3

3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับสภาพปญัหาของนกัเรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
คุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียน

4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
4.75 4.75 4.50 4.67 0.43 มากที่สุด

4

4.1 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด

4.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.3 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เนือ้หาวิชา

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.60 4.60 4.80 4.67 0.46 มากที่สุด
5

สาระส าคัญ

เฉลี่ย
จุดประสงค์การเรียนรู้

เฉลี่ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้

เฉลี่ย

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D. แปลผล

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เฉลี่ย
การวัดผลและประเมนิผล
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5.1 สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 4.00 5.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.3 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.4 มีวิธีการวัดผล เคร่ืองมือในการวัด และเกณฑ์
การประเมินชัดเจน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.50 4.75 4.75 4.67 0.29 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.70 4.75 4.68 4.64 0.39 มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตาราง  แสดงความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิธีการใช้เครื่องมือ  จ านวน 1 ชั่วโมง พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสาระส าคัญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีระดับความคิดเห็น
เฉลียอยู่ที่ 4.44  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนอยู่ที่ 
4.67  ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 และด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 6  เรือ่ง วิธีการขอความช่วยเหลือ

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1

1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

1.2 สาระส าคัญสอดคล้องกับเนือ้หาทีใ่ช้ 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

5.00 5.00 4.67 4.89 0.19 มากที่สุด
2

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

5.00 5.00 5.00 4.00 0.00 มากที่สุด

2.2 ครอบคลุมคุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

2.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริง 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.00 4.67 5.00 4.56 0.19 มากที่สุด

3

3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับสภาพปญัหาของนกัเรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
คุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียน

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
4.75 4.75 4.75 4.75 0.43 มากที่สุด

4

4.1 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด

4.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.3 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เนือ้หาวิชา

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.60 4.60 4.80 4.67 0.46 มากที่สุด
5

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D.

เฉลี่ย
สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เฉลี่ย
การวัดผลและประเมนิผล

แปลผล

สาระส าคัญ

เฉลี่ย
จุดประสงค์การเรียนรู้

เฉลี่ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้
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5.1 สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 4.00 5.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.3 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.4 มีวิธีการวัดผล เคร่ืองมือในการวัด และเกณฑ์
การประเมินชัดเจน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.75 4.75 4.75 4.75 0.29 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.82 4.75 4.79 4.72 0.31 มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตาราง  แสดงความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิธีการขอความช่วยเหลือ  จ านวน 1 ชั่วโมง พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสาระส าคัญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.89 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีระดับความคิดเห็น
เฉลียอยู่ที่ 4.56  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนอยู่ที่ 
4.75  ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 และด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 

299 



แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 7  เรือ่ง วิธีการใช้พ้ืนที่ท างาน

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1

1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

1.2 สาระส าคัญสอดคล้องกับเนือ้หาทีใ่ช้ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.67 4.67 4.67 4.67 0.58 มากที่สุด
2

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

5.00 4.00 5.00 4.00 0.58 มากที่สุด

2.2 ครอบคลุมคุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

2.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริง 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
4.67 4.33 5.00 4.44 0.58 มากที่สุด

3

3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับสภาพปญัหาของนกัเรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
คุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียน

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
4.75 4.50 4.75 4.67 0.58 มากที่สุด

4

4.1 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.3 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เนือ้หาวิชา

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.80 4.60 4.80 4.73 0.46 มากที่สุด
5

สาระส าคัญ

เฉลี่ย
จุดประสงค์การเรียนรู้

เฉลี่ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้

เฉลี่ย

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D. แปลผล

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เฉลี่ย
การวัดผลและประเมนิผล
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5.1 สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 4.00 5.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.3 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.4 มีวิธีการวัดผล เคร่ืองมือในการวัด และเกณฑ์
การประเมินชัดเจน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.75 4.75 4.75 4.75 0.29 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.73 4.57 4.79 4.65 0.50 มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตาราง  แสดงความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิธีการใช้พ้ืนที่ท างาน  จ านวน 1 ชั่วโมง พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสาระส าคัญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีระดับความคิดเห็น
เฉลียอยู่ที่ 4.44  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนอยู่ที่ 
4.67 ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 และด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 8  เรือ่ง วิธีการแสดงโค้ดจาวา

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1

1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

1.2 สาระส าคัญสอดคล้องกับเนือ้หาทีใ่ช้ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

5.00 4.67 5.00 4.89 0.19 มากที่สุด
2

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

5.00 4.00 5.00 4.00 0.58 มากที่สุด

2.2 ครอบคลุมคุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

2.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริง 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.00 4.33 5.00 4.56 0.38 มากที่สุด

3

3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับสภาพปญัหาของนกัเรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
คุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียน

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
4.75 4.50 4.75 4.67 0.58 มากที่สุด

4

4.1 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.3 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เนือ้หาวิชา

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

5.00 4.60 4.80 4.80 0.35 มากที่สุด
5

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D.

เฉลี่ย
สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เฉลี่ย
การวัดผลและประเมนิผล

แปลผล

สาระส าคัญ

เฉลี่ย
จุดประสงค์การเรียนรู้

เฉลี่ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้
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5.1 สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 4.00 5.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.3 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.4 มีวิธีการวัดผล เคร่ืองมือในการวัด และเกณฑ์
การประเมินชัดเจน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.75 4.75 4.75 4.75 0.29 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.90 4.57 4.86 4.73 0.36 มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตาราง  แสดงความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิธีการแสดงโค้ดจาวา  จ านวน 1 ชั่วโมง พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสาระส าคัญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีระดับความคิดเห็น
เฉลียอยู่ที่ 4.67  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนอยู่ที่ 
4.67 ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 และด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 
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แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 9  เรือ่ง เขียนโค้ดจาวาแบบล าดับ

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1

1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

1.2 สาระส าคัญสอดคล้องกับเนือ้หาทีใ่ช้ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.67 4.67 4.67 4.67 0.58 มากที่สุด
2

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

5.00 4.00 5.00 4.00 0.58 มากที่สุด

2.2 ครอบคลุมคุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

2.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริง 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
4.67 4.33 5.00 4.44 0.58 มากที่สุด

3

3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับสภาพปญัหาของนกัเรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
คุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียน

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
4.75 4.50 4.75 4.67 0.58 มากที่สุด

4

4.1 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.3 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เนือ้หาวิชา

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

5.00 4.40 4.80 4.73 0.46 มากที่สุด
5

สาระส าคัญ

เฉลี่ย
จุดประสงค์การเรียนรู้

เฉลี่ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้

เฉลี่ย

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D. แปลผล

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เฉลี่ย
การวัดผลและประเมนิผล
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5.1 สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 4.00 5.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.3 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 5.00 4.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.4 มีวิธีการวัดผล เคร่ืองมือในการวัด และเกณฑ์
การประเมินชัดเจน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.75 4.50 4.75 4.67 0.29 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.77 4.48 4.79 4.64 0.50 มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตาราง  แสดงความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เขียนโค้ดจาวาแบบล าดับ  จ านวน 1 ชั่วโมง พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสาระส าคัญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีระดับความคิดเห็น
เฉลียอยู่ที่ 4.44  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนอยู่ที่ 
4.67 ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 และด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 

305 



แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 10  เรือ่ง เขียนโค้ดจาวาแบบท าซ้ า

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1

1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

1.2 สาระส าคัญสอดคล้องกับเนือ้หาทีใ่ช้ 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
1.3 มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.00 5.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด

4.33 4.67 4.67 4.56 0.58 มากที่สุด
2

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

5.00 4.00 5.00 4.00 0.58 มากที่สุด

2.2 ครอบคลุมคุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

2.3 สามารถวัดและประเมินผลได้จริง 5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.00 4.33 5.00 4.56 0.38 มากที่สุด

3

3.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
กับสภาพปญัหาของนกัเรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
คุณลักษณะผู้เรียนในด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะ

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียน

4.00 5.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
4.75 4.50 4.75 4.67 0.58 มากที่สุด

4

4.1 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้

5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.3 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
เนือ้หาวิชา

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

4.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของผู้เรียน

5.00 4.00 5.00 4.67 0.58 มากที่สุด

5.00 4.40 4.80 4.73 0.46 มากที่สุด
5

ข้อที่ รายการประเมนิ
คะแนนจากผู้เช่ียวชาญ

M S.D.

เฉลี่ย
สื่อและแหล่งการเรียนรู้

เฉลี่ย
การวัดผลและประเมนิผล

แปลผล

สาระส าคัญ

เฉลี่ย
จุดประสงค์การเรียนรู้

เฉลี่ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้
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5.1 สอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน 5.00 5.00 4.00 4.67 0.58 มากที่สุด
5.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.00 4.00 5.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.3 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลาย 5.00 4.00 4.00 4.33 0.58 มากที่สุด
5.4 มีวิธีการวัดผล เคร่ืองมือในการวัด และเกณฑ์
การประเมินชัดเจน 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด

4.75 4.50 4.50 4.58 0.43 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย 4.77 4.48 4.74 4.62 0.49 มากที่สุด

เฉลี่ย

จากตาราง  แสดงความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เขียนโค้ดจาวาแบบท าซ้ า  จ านวน 1 ชั่วโมง พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสาระส าคัญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีระดับความคิดเห็น
เฉลียอยู่ที่ 4.56  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนอยู่ที่ 
4.67 ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 และด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล   นายสุดตา ชูรัตน์ 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  6014443003 

ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พ่ึงสายอนุสรณ์) เลขที่ 467 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร 10140 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน คร ู

ประวัติการศึกษา 

               พ.ศ. 2553 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

                พ.ศ.2541 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
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