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แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------ 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)     กำรพัฒนำผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร ์ โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ คำฮูท ใน
กำรจดักำรเรียนกำรสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 

               (ภาษาอังกฤษ)     Development of Computer Aided-learning  Achievement Using 
Kahoot Application in Learning Activity of Grade 6 Students, Demonstration School,  Suansunandha 
Rajabhat University 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย 

โครงกำรวิจัยใหม ่

 โครงกำรวิจัยต่อเน่ือง  
    ระยะเวลำ...........ปี...........เดือน ปีน้ีเป็นปีที่....................... 

 
 1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

    ยุทธศาสตร ์      ยุทธศำสตร์กำรวจิัยที่ 1 : กำรเสริมสรำ้งและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์                          
  เป้าประสงค์     -ไม่ต้องระบุ-                                                                                

     กลยุทธ์  -ไม่ต้องระบุ-                                                                                   
 
 2.    นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
          ยุทธศาสตร ์ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที ่5 : พัฒนำและเสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งของโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นกำรวจิัยและ

พัฒนำของประเทศ  
          กลยุทธ ์  1.1 เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนและนักวิจัยผลิตผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวตักรรม และ

เทคโนโลยีจำกงำนวจิัยในรูปแบบสหวิทยำกำรและบูรณำกำรควำมร่วมมอืจำกหลำยหน่วยงำน เพื่อมุ่งเป้ำสนองตอบต่อ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศและภำรกิจของหน่วยงำน  

           แผนวิจัย       -ไม่ต้องระบุ-                                                                                    
 
 3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 

       ไม่สอดคล้อง 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ไม่สอดคล้อง   
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 5. นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
              ระเบียบวำระแห่งชำติ  
                     ไม่สอดคล้อง 

              โครงกำรท้ำทำยไทย  
    ไม่สอดคล้อง 

                นโยบำยรัฐบำล  
                    ไม่สอดคล้อง 

6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมและกำรวิจัย  

 

 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

           ไม่มีกำรตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
           ตรวจสอบทรพัย์สินทำงปัญญำแล้ว ไม่มทีรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
           ตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำแล้ว มีทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
 

 หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 
      ชื่อหน่วยงำน/บริษทั               ................................................................................................................................... 
      ที่อยู่                    ................................................................................................................................... 
      เบอร์โทรศพัท์                      ................................................................................................................................... 
      ชื่อผู้ประสำนงำน                  ................................................................................................................................... 
      เบอร์โทรศพัท์ผู้ประสำนงำน     ................................................................................................................................... 
      เบอร์โทรสำรผู้ประสำนงำน      ................................................................................................................................... 
      อีเมลผู้ประสำนงำน               ................................................................................................................................... 
 การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอื่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น                      

 ม ี     ไม่มี  
      หน่วยงำน/สถำบันที่ยื่น            ...................................................................................................................................      
      ชื่อโครงกำร                           ................................................................................................................................... 
      ระบุควำมแตกตำ่งจำกโครงกำรนี้  ................................................................................................................................... 
      สถำนะกำรพิจำรณำ     
                   ไม่มีกำรพิจำรณำ 
                   โครงกำรได้รับอนุมัติแล้ว  
                             สัดส่วนทุนที่ได้รับ......................... %             
                  โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ  
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 มาตรฐานการวิจัย 

       มีกำรใช้สัตว์ทดลอง 

 มีกำรวิจัยในมนุษย์ 

 มีกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
 มีกำรใช้ห้องปฎิบัติกำรที่เกี่ยวกับสำรเคมี 

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
 1.  ผู้รับผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งในโครงการ 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
 เวลาที่ท าวิจัย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

นำงสำว ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรพัย์ หัวหน้ำโครงกำร 100  

 

2. ประเภทการวิจัย                  กำรวิจัยพื้นฐำน 
      สาขาการวิจัยหลัก OECD     5. สังคมศำสตร ์      
      สาขาการวิจัยย่อย OECD      5.3 สังคมศำสตร์ : ศึกษำศำสตร์ 
      ด้านการวิจัย                      สังคม/มนุษยศำสตร ์

 3.  สาขาวิชาการ           สำขำกำรศึกษำ   
 4.  ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH)  แอปพลิเคชั่นคำฮูท , กำรเรียนรู้ , ยุคของคอมพิวเตอร์,ควำมรู้พื้นฐำนของ
คอมพิวเตอร์,โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ     
       ค าส าคัญ (EN)  Application kahoot , Aided-learning, Evolution of the computer, Basic   
knowledge of computers, Demonstration School, Suansunandha Rajabhat University.  
ค าส าคัญ (TH)    
ค าส าคัญ (EN)  Click here to enter text. 
5.  ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจยั          
           กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ โดยเฉพำะเทคโนโลยีสำรสนเทศยิ่งทวีควำมส ำคัญมำกขึ้นกำรศึกษำมิใช
จ ำกัดอยูเพียงในหองเรียนหรือโรงเรียน แตเปนกำรเรียนรูตลอดชีวิตที่ทุกคนมีโอกำสเรียนรูในทุกเรื่อง ทั้งที่เปนควำมรู
วิชำกำรทั่วไป ควำมรูดำนศำสนำศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญำทองถิ่นและภูมิปญญำไทยในทุกที่ทุกเวลำ กำรที่จะใหทุก
คนไดเรียนรูอยำงมีคุณภำพนั้น เทคโนโลยีถือเปนปจจัยที่ส ำคัญอยำงหนึ่งในกำรเรียนกำรสอน(แผนกำรศึกษำแหงชำติ 
พ.ศ.2545-2559 )ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ตองกำรใหผูเรียนเกิดกำรเรียนรูที่มีประสิทธิภำพ ตองเริ่มตนดวยกำร
รับรูที่ถูกตอง (ชม ภูมิภำค.  2528: 25) และกำรรับรูที่ถูกตองจะตองใชสื่อที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมซึ่งสื่อที่ดี
จะตองสัมพันธกับปรำสำทสัมผัสทั้งหำ  ไดมำกที่สุด จึงจะเกิดกำรเรียนรูที่มีประสิทธิภำพ (Dale. 1969)    
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         คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรเรียนรู้ และมีควำมส ำคัญกับสถำนศึกษำเป็นอย่ำงมำกซึ่งทุกกิจกรรม
ของครูผู้สอนมักจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อเพื่ออธิบำยและสร้ำงสรรค์ผลงำนให้นักเรียนเข้ำใจบทเรียนมำกยิ่งขึ้น  สื่อ
กำรสอนมีควำมส ำคัญ ผู้วิจัยเล่งเห็นควำมส ำคัญจึงเลือกใช้ แอปพลิเคชั่นคำฮูท หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยีสำรสนเทศวิชำคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ก ำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับใช้
กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูล ซึ่งในกำรเรียนรู้ที่ดีควรให้นักเรียนได้มีกำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ  
กำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และผู้สอนได้ศึกษำกำรใช้สื่อกำรสอน Kahoot  ได้ออกแบบโจทย์ได้หลำกหลำย
อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  มำตรำ 66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ ในโอกำสแรกที่ท ำได้เพื่อให้มีควำมรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
          แนวคิดมำจำกกำรสอนโดยกำรใช้ควำมถนัดควำมน่ำสนใจของสื่อกำรสอน โดย แอปพลิเคชั่นคำฮูท ก่อให้เกิด
ควำมสนุกสนำน นักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้หลำกหลำยเช่นโทรศัพท์ ไอแพค และ แท๊ปแล็ด 
ในกำรเข้ำร่วมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำนแบบฝึกหัดทั่วไป  และแผ่นภำพทั่วไป  นัก เรียนสำมำรถใช้ในกำรโต้ตอบ 
แข่งขันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน  มีกำรเคลื่อนไหวของกรำฟิกซึ่งสำมำรถท ำได้ดีกว่ำกำรสื่อและวิธีกำรสอนแบบอื่น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์และสร้ำงจำก แอปพลิเคชั่นคำฮูท  โดยครูผู้สอนและนักเรียน ท ำหน้ำที่และมีบทบำทในกำร
เสนอบทเรียนและเนื้อหำควบคู่กันได้ ผู้เรียนจะเรียนจำกคอมพิวเตอร์ตำมขั้นตอนและเนื้อหำที่ได้ออกแบบไว้ผู้เรียน
เป็นผู้ตอบสนองโดยกำรสร้ำงโจทย์ปัญหำเองและให้เพื่อนนักเรียนตอบปัญหำ และคอมพิวเตอร์เป็นผู้ประเมินผลจำก
กำรตอบของผู้เรียน ผลของกำรประเมินจะช่วยเป็นเครื่องตัดสินว่ำผู้เรียนเข้ำใจในเนื้อหำของลักษณะของงำนที่
จ ำเป็นต้องใช้นั่นเพียงไร 
       ดังนั้นกำรจะปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนรุ่นใหม่สำมำรถเติบโตเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมยุคใหม่นี้ได้ นอกเหนือจำก
กำรวำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่อให้นักเรียนมีควำมรูค้วำมช ำนำญ มีควำมสำมำรถที่ดีแล้ว กำรปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักกำร
คิดวิเครำะห์เพื่อแก้ปัญหำต่ำงๆก็เป็นสิ่งที่จ ำเป็นเช่นเดียวกัน ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับมอร์แมน และแบลนตัน 
(1990) ที่กล่ำวว่ำ จุดมุ่งหมำยสำคัญของกำรศึกษำ คือ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำ และ
สำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีไปใช้แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ (Moorman and Blanton, 1990 อ้ำงถึงใน ปิ
ยำนี จิตร์เจริญ, 2543: 3)  นอกจำกนี้เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน นักวิชำกำรและอำจำรย์ด้ำนกำรสอนกำรคิด(2550) กล่ำว
ว่ำสำมเส้ำของกำรศึกษำประกอบด้วย ควำมรู้ (knowledge)  ควำมฉลำด (intelligence) และกำรคิด (thinking) 
(เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน, 2550: 47)  โดยที่ควำมฉลำดเป็นคุณสมบัติภำยในที่มีอยู่ในมนุษย์ และควำมรู้นั้นถือเป็นวัตถุดิบ
พื้นฐำนที่ถูกจัดกำรโดยควำมคิดอีกทอดหนึ่งดังนั้นกำรเรียนรู้จึงจ ำเป็นต้องอำศัยทั้ง 3 ปัจจัยในกำรขับเคลื่อนให้
ประสบผลสำเร็จ โดยครูผู้จัดกำรเรียนกำรสอน(ไพฑูรย์  สินลำรัตน์ 2526 : 106) ในกำรสอนต้องมีควำมเกี่ยวเนื่องทั้ง 
3 องค์ประกอบ ในเรื่อง 1.  จุดมุ่งหมำย (Objective) 2. กำรเรียนกำรสอน (Learning Experience) 3. กำร
ประเมินผล (Evaluation) 
         ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น
ข้อมูล  ซึ่งในกำรเรียนรู้ที่ดีควรให้นักเรียนได้มีกำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ  กำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ออบแบบ
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ให้น่ำสนใจ เพื่อให้นักเรียนที่เรำต้องกำรอธิบำยฟังไดเ้ข้ำใจและรับทรำบโดยมีส่วนร่วมอยู่แอปพลิเคชั่นคำฮูท เพรำะใช้
ประโยชน์ได้หลำกหลำย ในปัญหำที่เกิดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เรียนเนื้อหำควำมส ำคัญของคอมพิวเตอร์ 
ควำมรู้ขั้นพื้นฐำน ยุคของคอมพิวเตอร์ นักเรียนเกิดควำมอยำกเรียนรู้และไม่เบื่อมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่เรียนภำค
ทฤษฏ ีผู้วิจัยหวังว่ำกำรใช้สื่อแอปพลิชั่นคำฮูทดึงดูดควำมสนใจได้เป็นอย่ำงดี 
  
 6.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          
    1. เพื่อสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนโดยแอปพลิเคชั่นคำฮูท เรื่องคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่  6 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

    2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยใช้แอปพลิเคชั่นคำฮูท ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 7.  ขอบเขตของโครงการวิจัย          
    1. ประชำกร นักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จ ำนวน 88 คน 

    2.กลุ่มตัวอยำ่งนักเรียนโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลยัรำชภัฏสวนสุนันทำชั้นประถมศึกษำปีที ่ 6/2 จ ำนวน 29
คน 

 8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          
           นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อกำรเรียนกำรสอนแอปพลิเคชั่นคำฮูท มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อน
กำรเรียน             
        ตัวแปรต้น สื่อกำรสอนโดยใช้แอปพลิเคชั่นคำฮทู 
 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคอมพวิเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9.  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง          

 ความหมายและลักษณะของแอปพลิเคชั่นคาฮูท 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ตองกำรใหผูเรียนเกิดกำรเรียนรูที่มีประสิทธิภำพ ตองเริ่มตน ดวยกำรรับรูที่

ถูกตอง (ชม ภูมิภำค.2528: 25) และกำรรับรูที่ถูกตองจะตองใชสื่อที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมซึ่งสื่อที่ดีจะตอง

สัมพันธกับประสำทสัมผัสทั้งหำไดมำกที่สุดจึงจะเกิดกำรเรียนรูที่มีประสิทธิภำพ (Dale. 1969) 
 สื่อกำรสอนที่เป็นแอพพลิเคชั่น ต้องใช้เครือข่ำยของคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่เชื่อมโยงเครื่องข่ำยคอมพิวเตอร์

ตัวแปรต้น  
  สื่อกำรสอนโดยใช้แอปพลิเคชั่น

คำฮูท 

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ

คอมพิวเตอร ์



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ                  โครงกำรวิจัย 
 

ไฟล์ Template V1B01082559                                                                                               6 
 

จ ำนวนมำกทั่วโลกเข้ำด้วยกัน  ท ำให้บุคคลต่ำงๆ ที่ใช้เครือข่ำยนี้สำมำรถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกันในทุกๆ 
ด้ำนได้อย่ำงรวดเร็วทุกรูปแบบ (ควำมหมำยของอินเตอร์เน็ต,2558) 

           พจนำนุกรมฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน (2539 : 406) ได้ให้ควำมหมำยของเทคโนโลยี คือ "วิทยำกำรที่เกี่ยวกับ
ศิลปะในกำรน ำเอำวิทยำศำสตร์ประยุกต์มำใช้ให้เกิดประโยชน์ในทำงปฏิบัติและอุตสำหกรรม" 

สิปปนนท์ เกตุทัต (ม.ป.ป. 81) อธิบำยว่ำ เทคโนโลยี คือ กำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ และศำสตร์อื่น ๆ 
มำผสมผสำนประยุกต์ เพื่อสนองเป้ำหมำยเฉพำะตำมควำมต้องกำรของมนุษย์ด้วยกำรน ำทรัพยำกรต่ำง ๆ มำใช้ใน
กำรผลิตและจ ำหน่ำยให้ต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนกำร เทคโนโลยีจึงมักจะมีคุณประโยชน์และเหมำะสมเฉพำะเวลำ
และสถำนที่ และหำกเทคโนโลยีนั้นสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง วัฒนธรรม และสภำพแวดล้อม 
เทคโนโลยีนั้นจะเกื้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม หำกไม่สอดคล้องเทคโนโลยี นั้น ๆ จะก่อให้เกิดปัญหำ
ตำมมำมหำศำล 

ธรรมนูญ โรจนะบุรำนนท์ (2531 : 170) กล่ำวว่ำ เทคโนโลยี คือ ควำมรู้วิชำกำรรวมกับควำมรู้วิธีกำร และ
ควำมช ำนำญที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติภำรกิจให้มีประสิทธิภำพสูง โดยปกติเทคโนโลยีนั้นมีควำมรู้วิทยำศำสตร์รวมอยู่

ด้วย นั้นคือวิทยำศำสตร์เป็นควำมรู้ เทคโนโลยีเป็นกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในทำงปฏิบัติ จึงมักนิยมใช้สองค ำด้วยกัน คือ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเน้นให้เข้ำใจว่ำ ทั้งสองอย่ำงนี้ต้องควบคู่กันไปจึงจะมีประสิทธิภำพสูง 

ช ำนำญ เชำวกีรติพงศ์ (2534 : 5) ได้ให้ควำมหมำยสั้น ๆ ว่ำ เทคโนโลยี หมำยถึง วิชำที่ว่ำด้วยกำรประกอบ
วัตถุเป็นอุตสำหกรรม หรือวิชำช่ำงอุตสำหกรรม หรือกำรน ำเอำวิทยำศำสตร์มำใช้ในทำงปฏิบัติ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส ำคัญที่สุด คือ ทักษะกำรเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะจ ำเป็น ซึ่งเป็นผลจำกกำรปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจำรณ์ พำนิช (2555: 16-21) ได้กล่ำวถึงทักษะเพื่อกำร
ด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้สำระวิชำก็มีควำมส ำคัญ แต่ไม่เพียงพอส ำหรับกำรเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 ปัจจุบันกำรเรียนรู้สำระวิชำ (content หรือ subject matter) ควรเป็นกำรเรียนจำกกำรค้นคว้ำเองของศิษย์ 
โดยครูช่วยแนะน ำและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน แต่ละคนสำมำรถประเมินควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนรู้

ของตนเองได้ 
คำฮูท เป็นเครื่องมือที่ใช้กับระบบสำรสนเทศที่ช่วยประเมินผู้เรียนผ่ำน Smart Phone โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนอัจฉริยะ และกำรเรียนกำรสอนในศตรรษที่ 21  คือกำรส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร และมีทักษะกำรเรียนรู้โดยข้อจ ำกัดของแอผพลิเคชั่นคำฮทู  
คือต้องมีสัญญำณ Internet  
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1. ความรู้แอปพลิเคชั่น Kahoot  
1.1 กำรสมัครเป็นสมำชิก  

   1.1.1 โดยเริ่มจำกครูจะต้องเป็นสมำชิก Kahoot ก่อน เข้ำไปที่เว็บไซต์  http://getkahoot.com   
จำกนั้นคลิก  GET MY FREE ACCOUNT  

1.1.2 กรอกรำยละเอียด เลือกบทบำทสถำนะของตนเองมี 5 สถำนะ  
1. ครู          2. นักเรียนอำยุ 16 ปีข้ึนไป  3. นักเรียนอำยุ 16 ปีหรือต่ ำกว่ำ  
4. นักธุรกิจ   5. ผู้ใช้ทั่วไป 

1.1.3 ให้เลือก I’m a teacher จะปรำกฎให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลดังนี้ 
1. เพิ่มสังกัด 2. เพื่อชื่อผู้ใช้งำน (ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น) 
3. กรอก อีเมล์  4. รหัสผ่ำน เพื่อยืนยันตัวตน 

1.1.4 เมื่อกรอกทุกอย่ำงแล้วคลิก Create Account เสร็จสิ้นกำรสรำ้ง Account  
1.1.5 เมื่อสมัครสมำชิกเรียบร้อยให้เข้ำไปที่Sign in จำกนั้นก็เข้ำสู่ส่วนสร้ำงค ำถำมแบบทดสอบได้  

1.  คำฮูท มี 3 รูปแบบคือ Quiz, Discussion และ Survey โดยระบบให้ตั้งชื่อของ Quizซึ่ง
ใช้ได้ชื่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

2. ระบบจะให้เรำใส่รำยละเอียดข้อค ำถำมในแต่ละข้อที่ช่อง Question 
3. ตัวเลือกตอบก็ใส่ตรงช่อง Answer แล้วเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องคลิกที่ปุ่ม Add question 

เพื่อด ำเนินกำรสร้ำงข้อค ำถำมต่อไป 
   1.2 เมื่อสร้ำงค ำถำมเรียบร้อย ค ำถำมจะถูกเก็บใน My Kahoot   เมื่อเรำต้องกำรเรียกใช้ Quiz เรื่องใด ก็กด
ไปที่ Play ด้ำนผู้เรียน เชื่อมต่อสัญญำณ Internet แล้วเข้ำไปที่  Kahoot.it 

  1.2.1 นักเรียนใส่ รหัส Game-pin ให้ถูกต้อง จำกหน้ำจอของผู้สอนที่อยู่ฝั่งสีเหลืองที่เป็นตัวเลข 
และใส่ชื่อนักเรียน แล้วกดปุ่ม Join game แล้ว  
     1.2.2  ชื่อของผู้เรียนจะปรำกฎขึ้นที่จอของผู้สอน และหน้ำจอมือถือของผู้เรียนจะปรำกฎค ำว่ำ 
You're In!  

    1.2.3  ผู้สอนก็จะแสดงค ำถำมทีละข้อ โดยมีกำรตั้งค่ำจับเวลำในกำรตอบแต่ละข้อได้ด้วยโดยข้อ
ค ำถำมก็จะโชว์ขึ้นจอฉำย LCD ได้ขณะสอน  

1.3 ระบบยังแสดงว่ำมีคนตอบถูกกี่คน โดยหน้ำจอในมือถือของผู้เรียนแสดงผลว่ำตอบผิดหรือถูกและผู้ตอบมี
คะแนนรวมแล้วเท่ำใด หำกผู้สอนสร้ำงกิจกรรมให้ท้ำทำยผู้เรียนและเร้ำควำมสนใจ ผู้เรียนจะสนุกมำกเพรำะพวกเขำ
ต้องแข่งขันกันตอบให้ถูกและเร็ว จึงจะได้คะแนนสูง ๆ  

1.4 เมื่อตอบค ำถำมครบทุกข้อ  ระบบยังรวมคะแนน และจัดอันดับว่ำใครคือ The Winner พร้อมทั้ง 
Download ผลสรุปของผู้เรียนแต่ละคน ว่ำใครตอบผิด ตอบถูกในข้อใด เพื่อให้ผู้สอนน ำผลไปพัฒนำผู้เรียนต่อได้เป็น

รำยบุคคล 
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2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551   
วิสัยทัศน์  

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก ำลังของชำติให้เป็นมนุษย์ที่มีควำม
สมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้  คุณธรรม  มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในกำรปกครอง
ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำน รวมทั้งเจตคติที่จ ำเป็น
ต่อกำรศึกษำ ต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญบนพื้นฐำนควำมเชื่อว่ำทุก
คนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ  

หลักการ  
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีหลักกำรที่ส ำคัญ  ดังนี้ 
1.เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเอกภำพของชำติ มีจุดหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้  เป็นเป้ำหมำย

ส ำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยควบคู่กับควำม
เป็นสำกล 

2. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อปวงชน ที่ประชำชนทุกคนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค และมี
คุณภำพ 

3. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่สนองกำรกระจำยอ ำนำจ ให้สังคมมีส่วนร่วมใน กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
สภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่มีโครงสร้ำงยืดหยุ่นทั้งด้ำนสำระกำรเรียนรู้ เวลำและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
5.เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
6. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบนอกระบบและตำมอัธยำศัย  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้ำหมำย  สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์   
จุดหมาย 

  หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญำ มีควำมสุข   มีศักยภำพใน
กำรศึกษำต่อ  และประกอบอำชีพ   จึงก ำหนดเป็นจุดหมำยเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ดังนี้ 

1.มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่ำของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตำม
หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ   กำรใช้เทคโนโลยี   
และมีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักกำรออกก ำลังกำย 
4.มีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและกำรปกครองตำม

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม  มีจิตสำธำรณะที่
มุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงสิ่งที่ดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข     
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สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในกำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่

ก ำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ดังนี้ 
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำถ่ำยทอด

ควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำร
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ที่มี
ประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด อย่ำงสร้ำงสรรค์  
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ

เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เผชิญได้อย่ำง

ถูกต้องเหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลง
ของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำง

เสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้เทคโนโลยีด้ำน   ต่ำง ๆ และมี

ทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้  กำรสื่อสำร กำรท ำงำน       
กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สำมำรถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
1. รักชำติ  ศำสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย   4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่ำงพอเพียง    6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย  8. มีจิตสำธำรณะ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  : กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ความส าคัญของการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสำระที่ช่วยพัฒนำให้ผู้เรียน มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ   
มีทักษะพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำรงชีวิต   
กำรอำชีพและเทคโนโลยี มำใช้ประโยชน์ในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสำกล   
เห็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพรักกำรท ำงำน และมีเจตคติที่ดีต่อกำรท ำงำน   สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงพอเพียงและมีควำมสุข   
 

สาระส าคัญ 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนำผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มีทักษะในกำรท ำงำน   เห็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   โดยมี
สำระส ำคัญ  ดังนี้   

• กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว   เป็นสำระเกี่ยวกับกำรท ำงำนในชีวิตประจ ำวัน  ช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว
และสังคมได้ในสภำพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม   เน้นกำรปฏิบัติจริงจนเกิดควำมมั่นใจและภูมิใจใน
ผลส ำเร็จของงำน  เพื่อให้ค้นพบควำมสำมำรถ  ควำมถนัด และควำมสนใจของตนเอง 

• กำรออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมสำมำรถของมนุษย์อย่ำง
สร้ำงสรรค์ โดยน ำควำมรู้มำใช้กับกระบวนกำรเทคโนโลยี สร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ วิธีกำร หรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำรงชีวิต 

• เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  เป็นสำระเกี่ยวกับกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   กำร

ติดต่อสื่อสำร  กำรค้นหำข้อมูล   กำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศ  กำรแก้ปัญหำหรือกำรสร้ำงงำน  คุณค่ำและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

• กำรอำชีพ    เป็นสำระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ ำเป็นต่ออำชีพ   เห็นควำมส ำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  
และเจตคติที่ดีต่ออำชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมำะสม   เห็นคุณค่ำของอำชีพสุจริต   และเห็นแนวทำงในกำรประกอบ

อำชีพ 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

• เข้ำใจกำรท ำงำนและปรับปรุงกำรท ำงำนแต่ละขั้นตอน มีทักษะกำรจัดกำร ทักษะกำรท ำงำนรว่มกัน 
ท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและมีควำมคิดสร้ำงสรรค ์มีลักษณะนิสัยกำรท ำงำนที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มี
มำรยำท และมีจิตส ำนึกในกำรใช้น้ ำ ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 

• เข้ำใจควำมหมำย  ววิฒันำกำรของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี    มีควำมคิดในกำร
แก้ปัญหำหรือสนองควำมต้องกำรอย่ำงหลำกหลำย  น ำควำมรู้และทักษะกำรสร้ำงชิ้นงำนไปประยกุต์ในกำรสรำ้ง

สิ่งของเครื่องใช้ตำมควำมสนใจอย่ำงปลอดภัย โดยใช้กระบวนกำรเทคโนโลยี ได้แก่ ก ำหนดปัญหำหรือควำมต้องกำร 
รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำพร่ำง ๓ มติิ หรือแผนที่ควำมคดิ  ลงมอืสรำ้ง และประเมินผล  
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เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวติประจ ำวันอยำ่งสรำ้งสรรค์ ตอ่ชีวติ สังคม และมีกำรจดักำรเทคโนโลยีดว้ยกำรแปรรูปแล้วน ำ
กลับมำใช้ใหม ่

 • เข้ำใจหลักกำรแก้ปัญหำเบื้องต้น มีทักษะกำรใชค้อมพิวเตอร์ในกำรค้นหำข้อมูล เก็บรักษำ ข้อมูล สร้ำง
ภำพกรำฟิก สร้ำงงำนเอกสำร น ำเสนอข้อมูล และสร้ำงชิ้นงำนอยำ่งมีจิตส ำนึก  และรับผิดชอบ 

• รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับอำชีพ รวมทั้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและคุณธรรมทีส่ัมพันธ์กับอำชพี 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สำระที่ 2 กำรออกแบบและเทคโนโลยี  

 มาตรฐาน ง 2.1 เข้ำใจเทคโนโลยีและกระบวนกำรเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
วิธีกำร ตำมกระบวนกำรเทคโนโลยีอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทำงสร้ำงสรรค์ต่อชีวิต  สังคม

สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเทคโนโลยีที่ยั่งยืน  

          ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

1. อธิบำยส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี 
2. สร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ตำมควำมสนใจ อย่ำง

ปลอดภัย โดยก ำหนดปัญหำ หรือควำมต้องกำร รวบรวม
ข้อมูล เลือกวิธีกำร ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็น
ภำพร่ำง  3 มิติ  หรือแผนที่ควำมคิด  ลงมือสร้ำง และ 

ประเมินผล 
     3. น ำควำมรู้และทักษะกำรสร้ำงชิ้นงำนไป ประยุกต์
ในกำรสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ 

 ระบบเทคโนโลยี  ประกอบด้วย ตั วป้อน( Input)  
กระบวนกำร (Process)   และผลลัพธ์ (Output) 

• กำรสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้  อย่ำงเป็นขั้นตอนตั้งแต่
ก ำหนดปัญหำ หรือควำมต้องกำร รวบรวมข้อมูล เลือก
วิธีกำร ออกแบบโดยถ่ำยทอดควำมคิดเป็นภำพร่ำง  3 

มิติ   หรื อแผนที่ ควำมคิด   ก่ อนลงมือสร้ ำ ง  และ
ประเมินผล ท ำให้ผู้เรียนท ำงำนอย่ำงเป็นกระบวนกำร 
• ภำพร่ำง  3 มิติ   ประกอบด้วย  ด้ำนกว้ำง                
ด้ำนยำว  และด้ำนสูง เป็นกำรถ่ำยทอดควำมคิดหรือ

จินตนำกำร 
• แผนที่ควำมคิด เป็นกำรล ำดับควำมคิดให้เห็นเป็น
ขั้นตอน  และเป็นกำรถ่ำยทอดควำมคิดหรือจินตนำกำร
รูปแบบหนึ่ง 
• ทักษะกำรเจำะ เป็นควำมสำมำรถพื้นฐำนในกำรสร้ำง
ชิ้นงำนอีกด้ำนหนึ่ง  ซึ่งเกิดจำกกำรฝึกฝนจนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
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สาระท่ี  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ำใจ   เห็นคุณค่ำ    และใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูล กำร

เรียนรู้  กำรสื่อสำร  กำรแก้ปัญหำ กำรท ำงำน และอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม  

         ตวัชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

1. บอกหลักกำรเบ้ืองต้นของกำรแก้ปัญหำ 
2. ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรค้นหำข้อมูล 
3. เก็บรักษำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ 
4 .  น ำ เ ส น อ ข้ อ มู ล ใ น รู ป แ บ บ ที่ เ ห ม ำ ะ ส ม                    

โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
      5. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้ำงชิ้นงำนจำกจินตนำกำร
หรืองำนที่ท ำในชีวิตประจ ำวันอย่ำงมีจิตส ำนึก  และควำม
รับผิดชอบ 

•  หลักกำรเบื้องต้นของกำรแก้ปัญหำ  
     -   พิจำรณำปัญหำ 
     -   วำงแผนแก้ปัญหำ 
     -   แก้ปัญหำ 
     -   ตรวจสอบและปรับปรุง 
• กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรค้นหำข้อมูล  เช่น ค้นหำ
ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต  
ค้นหำข้อมลูจำกซีดีรอม 

•  กำรเก็บรักษำข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ  
    -   ส ำเนำถำวร  เช่น  เอกสำร แฟ้มสะสมงำน 
    -   สื่ อบันทึก    เช่น เทป แผ่นบันทึก ซีดี รอม     
หน่วยควำมจ ำแบบแฟลช 
•  กำรจัดท ำข้อมูลเพื่อกำรน ำเสนอต้องพิจำรณำ รูปแบบ
ของข้อมูลให้เหมำะสมกับกำรสื่อควำมหมำยที่เข้ำใจง่ำย
และชัดเจน เช่น กรำฟ ตำรำง แผนภำพ รูปภำพ  

•  กำรใช้ซอฟต์แวร์น ำเสนอ  เช่น  กำรสร้ำงสไลด์   กำร
ตกแต่งสไลด์ กำรก ำหนดเทคนิคพิเศษในกำรน ำเสนอ 
•  กำรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมำะสมกับรูปแบบ
กำรน ำเสนอ เช่น   น ำเสนอรำยงำนเอกสำรโดยใช้

ซอฟต์แวร์ประมวลค ำ  น ำเสนอแบบบรรยำยโดยใช้
ซอฟต์แวร์น ำเสนอ 
• กำรสร้ำงชิ้นงำนต้องมีกำรวำงแผนงำนและกำร
ออกแบบอย่ำงสร้ำงสรรค์  
• ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้ำงชิ้นงำน เช่น  แผ่นพับ ป้ำย
ประกำศ  เอกสำรแนะน ำชิ้นงำน  สไลด์น ำเสนอข้อมูล 
โดยมีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่

คัดลอกผลงำนผู้อื่น ใช้ค ำสุภำพและไม่สร้ำงควำมเสียหำย
ต่อผู้อื่น 
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• กำรสืบค้นข้อมูลอำหำรในวังสวนสุนันทำและสมำชิก
ประเทศอำเซียน   

 สาระท่ี 4 การอาชีพ  
 มำตรฐำน ง 4.1 เข้ำใจ มีทักษะที่จ ำเป็น  มีประสบกำรณ์  เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ  ใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนำอำชพี   มีคุณธรรม  และมีเจตคติทีด่ีต่ออำชีพ  

ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
      1.  ส ำรวจตนเองเพื่อวำงแผนในกำรเลือกอำชพี 
      2. ระบุควำมรู้  ควำมสำมำรถ   และคุณธรรมทีส่ัมพันธ์
กับอำชีพที่สนใจ 
 

  กำรส ำรวจตนเอง 
-  ควำมสนใจ  ควำมสำมำรถ และทักษะ 

  คณุธรรมในกำรประกอบอำชีพ  เช่น 
-  ควำมซื่อสัตย ์
-  ควำมขยัน  อดทน 
-  ควำมยตุิธรรม 

    -  ควำมรับผิดชอบ    
             

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง 16101                                 กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                เวลา  80  ชั่วโมง 
ศึกษำ  เรียนรู้  กระบวนกำรแก้ปัญหำ  กำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรท ำงำน  ปรับปรุ งกำรท ำงำน แต่ละ

ขั้นตอน  กำรใช้ทักษะกำรจัดกำรในกำรท ำงำนและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น   กำรปฏิบัติตนอย่ำงมีมำรยำทในกำร
ท ำงำนกับครอบครัวและผู้อื่น   กำรใช้พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงประหยัด  คุ้มค่ำ  กำรน ำควำมรู้และทักษะ
กำรสร้ำงชิ้นงำนไปประยุกต์ในกำรสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ตำม กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัย   ส่วนประกอบของ
เทคโนโลยี  กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสืบค้นข้อมูล  เก็บรักษำข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ในรูปแบบต่ำง ๆ  น ำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่เหมำะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้ำงชิ้นงำนตำมจินตนำกำรหรือ

งำนที่ท ำในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์  กำรส ำรวจตนเองเพื่อวำงแผนในกำรเลือกอำชีพ  ตลอดจนควำมรู้
ควำมสำมำรถและคุณธรรมที่เหมำะสมกับอำชีพที่สนใจ  
    โดยใช้ทักษะกระบวนกำรท ำงำน  ทักษะกำรจัดกำร  ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ  ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน  
ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้  เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  มีทักษะในกำรท ำงำน สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้ 
 เพื่อน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน   มีมำรยำทในกำรท ำงำน  มีนิสัย      กำรท ำงำนที่ดี  ในด้ำน
ควำมประหยัด   คุ้มค่ำ  ปลอดภัย  ควำมสะอำด  รอบคอบ  ประณีต  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์   ควำม

กระตือรือร้น  ตรงต่อเวลำ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีควำมรู้เรื่องอำหำรในวังสวนสุนันทำและประเทศสมำชิกอำเซียน 
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3. ความส าคัญพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ 
ความหมายของคอมพิวเตอร์  ซึ่งหมำยถึงกำรนับหรือกำรค ำนวณ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักร

อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อใช้ท ำงำนแทนมนุษย์ มีกำรท ำงำนครื่องคอมพิวเตอร์มีข้ันตอนกำรท ำงำน 3 ขั้นตอนคือ        
1. รับโปรแกรมและข้อมูล โปรแกรมในที่นี้ หมำยถึง ชุดของค ำสั่งที่จะให้คอมพิวเตอร์ท ำงำน ส่วนข้อมูล 

อำจเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ ที่ต้องกำรให้คอมพิวเตอร์ท ำกำรประมวลผล  
2. กำรประมวลผล หมำยถึง กำรจัดระเบียบแบบแผนของข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำร ซึ่งท ำ ได้

โดยกำรค ำนวณ เปรียบเทียบ วิเครำะห์โดยใช้สูตรทำงวิทยำศำสตร์ หรือ คณิตศำสตร์ โดยอำศัยค ำสั่งหรือโปรแกรมที่
เขียนข้ึน  

3. แสดงผลลัพธ์  คือ กำรน ำผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประมวลผลเสร็จเรียบร้อย แสดงออกในรูปแบบต่ำง ๆ     
ที่ผู้ใช้เกิดควำมเข้ำใจ และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ในสมัยดึกด ำบรรพ์ มนุษย์มีควำมพยำยำมที่จะคิดค้นเครื่องมือให้มำช่วยค ำนวณ
และกำรนับ ตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้นิ้วมือนับ กำรใช้ก้อนหิน เรื่อยมำจนกลำยเป็นกลไกลในกำรค ำนวณจึงได้แบ่ง
วิวัฒนำกำรเป็นยุค 5 ยุค  

ยุคที่ 1 หลอดสูญญากาศ   อยู่ระหว่ำงปี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2501 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอด
สุญญำกำศซึ่งใช้ก ำลังไฟฟ้ำสูง จึงมีปัญหำเรื่องควำมร้อนและไส้หลอดขำดบ่อย ถึงแม้จะมีระบบระบำยควำมร้อนที่ดี
มำก กำรสั่งงำนใช้ภำษำเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลขที่ยุ่งยำกซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ของยุคนี้ มีขนำดใหญ่โต เช่น 
มำร์ค วัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), ยูนิแวค (UNIVAC) 

ยุคที่ 2 ทรานซิสเตอร์   คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง อยู่ระหว่ำงปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2506 เป็นคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ทรำนซิสเตอร์ โดยมีแกนเฟอร์ไรท์เป็นหน่วยควำมจ ำ มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลส ำรองในรูปของสื่ อบันทึกแม่เหล็ก เช่น 
จำนแม่เหล็ก ส่วนทำงด้ำนซอฟต์แวร์ก็มีกำรพัฒนำดีขึ้น โดยสำมำรถเขียนโปรแกรมด้วยภำษำระดับสูงซึ่งเป็นภำษำที่
เขียนเป็นประโยคที่คนสำมำรถเข้ำใจได้ เช่น ภำษำฟอร์แทน ภำษำโคบอล เป็นต้น ภำษำระดับสูงนี้ได้มีกำรพัฒนำ
และใช้งำนมำจนถึงปัจจุบัน 

ยุคที่ 3 วงจรรวมหรือไอซี   คอมพิวเตอร์ยุคที่สำม อยู่ระหย่ำงปี พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2512 เป็น
คอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) โดยวงจรรวมแต่ละตัวจะมีทรำนซิสเตอร์บรรจุอยู่ภำยใน
มำกมำยท ำให้เครื่องคอมพิวเตอร์จะออกแบบซับซ้อนมำกขึ้น และสำมำรถสร้ำงเป็นโปรแกรมย่อย ๆ ในกำรก ำหนด
ชุดค ำสั่งต่ำง ๆ ทำงด้ำนซอฟต์แวร์ก็มีระบบควบคุมที่มีควำมสำมำรถสูงทั้งในรูประบบแบ่งเวลำกำรท ำงำนให้กับงำน
หลำย ๆ อย่ำง 

ยุคที่ 4 ไมโครโพรเซสเซอร์   คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน เป็นยุคของ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมควำมจุสูงมำก(Very Large Scale Integration : VLSI) เช่น ไมโครโพรเซสเซอร์ที่บรรจุ
ทรำนซิสเตอร์นับหมื่นนับแสนตัว ท ำให้ขนำดเครื่องคอมพิวเตอร์มีขนำดเล็กลงสำมำรถตั้งบนโต๊ะในส ำนักงำนหรือ
พกพำเหมือนกระเป๋ำหิ้วไปในที่ต่ำง ๆ ได้ ขณะเดียวกันระบบซอฟต์แวร์ก็ได้พัฒนำขีดควำมสำมำรถสูงขึ้นมำก มี
โปรแกรมส ำเร็จให้เลือกใช้กันมำกท ำให้เกิดควำมสะดวกในกำรใช้งำนอย่ำงกว้ำงขวำง 
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ยุคที่ 5 ยุคปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้ำ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยำยำมน ำมำเพื่อช่วยในกำร
ตัดสินใจและแก้ปัญหำให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีกำรเก็บควำมรอบรู้ต่ำง ๆ เข้ำไว้ในเครื่อง สำมำรถเรียกค้นและดึงควำมรู้ที่
สะสมไว้มำใช้งำนให้เป็นประโยชน์ คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นผลจำกวิชำกำรด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence 
: AI) ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกไม่ว่ำจะเป็นสหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรปก ำลังสนใจค้นคว้ำและพัฒนำ
ทำงด้ำนนี้กันอย่ำงจริงจัง 

 
ชนิดของคอมพิวเตอร์ 
ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนำดเล็ก บำงคน

เห็นว่ำเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนส่วนบุคคล หรือเรียกว่ำ พีซี (Personal Computer : PC) สำมำรถใช้เป็น
เครื่องต่อเชื่อมในเครือข่ำย ซึ่งอำจจะท ำหน้ำที่เป็นเพียงอุปกรณ์รับและแสดงผลส ำหรับป้อนข้อมูลและดูผลลัพธ์ โดย
ด ำเนินกำรกำรประมวลผลบนเครื่องอื่น ไมโครคอมพิวเตอร์ตำมขนำดของเครื่องได้ดังนี้ 

1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนำดเล็กถูกออกแบบมำ
ให้ตั้งบนโต๊ะ มีกำรแยกชิ้นส่วนประกอบเป็น ซีพียู จอภำพ และแผงแป้งอักขระ 

2. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (laptop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนำดเล็กที่วำงใช้งำนบนตักได้ 
จอภำพที่ใช้เป็นแบบแบนรำบชนิดจอภำพผนึกเหลว (Liquid Crystal Display : LCD) น้ ำหนักของ
เครื่องประมำณ 3-8 กิโลกรัม 

3. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ (notebook computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนำดและควำมหนำมำกกว่ำ
แล็ปท็อป น้ ำหนักประมำณ 1.5-3 กิโลกรัม จอภำพแสดงผลเป็นแบบรำบชนิดมีทั้งแบบแสดงผลสีเดียว 
หรือแบบหลำยสี โน้ตบุ๊คที่มีขำยทั่วไปมีประสิทธิภำพและควำมสำมำรถเหมือนกับแล็ปท็อป 

4. ปำล์มท็อปคอมพิวเตอร์ (palmtop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ส ำหรับท ำงำนเฉพำะอย่ำง 
เช่นเป็นพจนำนุกรม เป็นสมุดจนบันทึกประจ ำวัน บันทึกกำรนัดหมำยและกำรเก็บข้อมูลเฉพำะ
บำงอย่ำงที่สำมำรถพกพำติดตัวไปมำได้สะดวก 

 

มินิคอมพิวเตอร์ (mini computer)  มินิคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องที่สำมำรถใช้งำนพร้อม ๆ กันได้หลำยคน 

จึงมีเครื่องปลำยทำงต่อได้ มินิคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำสูงกว่ำสถำนีงำนวิศวกรรม น ำมำใช้ส ำหรับ
ประมวลผลในงำนสำรสนเทศขององค์กำรขนำดกลำง จนถึงองค์กำรขนำดใหญ่ที่มีกำรวำงระบบเป็นเครือข่ำยเพื่อใช้
งำนร่วมกัน เช่น งำนบัญชีและกำรเงิน งำนออกแบบทำงวิศวกรรม งำนควบคุมกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรม 

มินิคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณืที่ส ำคัญในระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขององค์กำรที่เรียกว่ำเครื่อให้บริกำร 
(server) มีหน้ำที่ให้บริกำรกับผู้ใช้บริกำร (client) เช่น ให้บริกำรแฟ้มข้อมูล ให้บริกำรข้อมูล ให้บริกำรช่วยในกำร
ค ำนวณ และกำรสื่อสำร 

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนำด

ใหญ่ที่มีกำรพัฒนำมำตั้งแต่เริ่มแรก เหตุที่เรียกว่ำ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เพรำะตัวเครื่องประกอบด้วยตู้ขนำดใหญ่ที่
ภำยในตู้มีชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่ำง ๆ อยู่เป็นจ ำนวนมำก แต่อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีขนำด
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ลดลงมำก 
เมนเฟรมเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำสูงมำก มักอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขององค์กำร และต้องอยู่ใน

ห้องที่มีกำรควบคุมอุณหภูมิและมีกำรดูแลรักษำเป็นอย่ำงดี 
บริษัทผู้ผลิตเมนเฟรมได้พัฒนำขีดควำมสำมำรถของเครื่องให้สูงขึ้น ข้อเด่นของกำรใช้เมนเฟรมอยู่ที่งำนที่

ต้องกำรให้มีระบบศูนย์กลำง และกระจำยกำรใช้งำนไปเป็นจ ำนวนมำก เช่น ระบบเอทีเอ็มซึ่งเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลที่
จัดกำรโดยเครื่องเมนเฟรม อย่ำงไรก็ตำมขนำดของเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอร์ก็ยำกที่จะจ ำแนกจำกกันให้เห็นชัด 

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (super computer) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมำะกับงำน
ค ำนวณที่ต้องมีกำรค ำนวณตัวเลขจ ำนวนหลำยล้ำนตัวภำยในเวลำอันรวดเร็ว เช่น งำนพยำกรณ์อำกำศ ที่ต้องน ำ
ข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับอำกำศทั้งระดับภำคพื้นดิน และระดับชึ้นบรรยำกำศเพื่อดูกำรเคลื่อนไหวและกำรเปลี่ยนแปลง
ของอำกำศ งำนนี้จ ำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงมำก นอกจำกนี้มีงำนอีกเป็นจ ำนวนมำกที่ต้องใช้
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีควำมเร็วสูง เช่น งำนควบคุมขีปนำวุะ งำนควบคุมทำงอวกำศ งำนประมวลผลภำพทำง
กำรแพทย์ งำนด้ำนวิทยำศำสตร์ โดยเฉพำะทำงด้ำนเคมี เภสัชวิทยำ และงำนด้ำนวิศวกรรมกำรออกแบบซูเปอร์

คอมพิวเตอร์ท ำงำนได้เร็ว 
 

 4. ประเภทสื่อการสอน 
  สื่อกำรเรียนรู้สำมำรถแบ่งได้ตำมประเภท ของสื่อกำรสอน ได้ดังนี้ 
       1) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) ได้แก่ สื่อประเภทที่ใช้กลไกทำง อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้ำ เช่น เครื่อง
ฉำย เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
       2) วัสดุ (Software) ได้แก่ สื่อประเภทที่มีลักษณะ ดังนี้ - ใช้ควบคู่กับเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น ฟิล์ม แผ่น

โปร่งใส สไลด์ เทป ฯลฯ - ใช้ตำมล ำพังของตนเอง เช่น กระดำษ รูปภำพ แผนที่ ลูกโลก หนังสือ ฯลฯ 
       3) วิธีกำร (Techniques or Methods) ได้แก่ กระบวนกำรหรือกรรมวิธี ซึ่งในบำงครั้ง อำจต้องใช้วัสดุ และ
เครื่องมือประกอบกัน เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร ได้แก่ กำรสำธิต กำรศึกษำนอกสถำนที่ 
กำรใช้คอมพิวเตอร์ แทบแล็ต และชุดกำรสอนแบบศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ โดยใช้แอปพลิเคชั่นที่มีอยู่ในปัจุบันเข้ำมำ

เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 รัฐบำลก ำลังมุ่งผลักดันประเทศเพื่อไปสู่ยุค Thailand 4.0 ท ำให้เกิดกระแสของสตำร์ทอัพ ด้ำนกำรศึกษำกำร
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษำใช้แอปพลิเคชั่น (Application)  คำฮูท (Kahoot) เป็นแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนเกมแบบไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย โดยใช้เป็นเทคโนโลยีกำรศึกษำ ครูผู้สอนสำมำรถตรวจสอบ แนะน ำและควบคุมกำรเรียนรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม
บนเวบไซต์ สำมำรถเตรียมเนื้อหำกำรสอนจำกฐำนข้อมูลของครูผู้สร้ำงโจทย์ ประเมินผลควำมคืบหน้ำของนักเรียนโดย
ผ่ำนเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  นักเรียนจะใช้ประโยชน์จำกกำรใช้คำฮูทช่วยให้ผู้เรียนจดจ ำกับข้อมูลทีละเล็กละ
น้อยในระหว่ำงกำรเล่นเกม โดยดึงดูดควำมสนใจของผู้ใช้ผ่ำนควำมสำมำรถในกำรปรับแต่งโปรไฟล์ และแข่งขันเกมส์

ในหมวดหมู่ต่ำงๆ กับเพื่อนๆ ส ำหรับกำรเรียนรู้ทำงสังคม โดยผู้เรียนรวมตัวรอบหน้ำจอเดียวกัน เช่น หน้ำจอโทรทัศน์ 
กระดำนอัจฉริยะ หน้ำจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต 
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 สื่อกำรเรียน หมำยถึง เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิคต่ำง ๆ ที่จะมำสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน เร้ำควำมสนใจผู้
เรียนรู้ให้เกิดกำรเรียนรู้ เกิดควำมเข้ำใจดีขึ้น อย่ำงรวดเร็ว 

           สื่อกำรศึกษำ คือ ระบบกำรน ำวัสดุ และวิธีกำรมำเป็นตัวกลำงในกำรให้กำรศึกษำควำมรู้แก่ผู้เรียนโดยทั่วไป 
โสตทัศนูปกรณ์ หมำยถึง วัสดุทั้งหลำยที่น ำมำใช้ในห้องเรียน เพื่อช่วยให้กำรเขียน กำรพูด กำรอภิปรำยนั้นเข้ำใจมำก
ยิ่งข้ึน 

ความส าคัญของสื่อการเรียนรู้ 
          1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจและสร้ำง concept ในเรื่องที่เรียนได้ง่ำยและรวดเร็ว          

2. ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่เป็นนำมธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ 
3. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

     4. ช่วยเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ไกลตัวผู้เรียนให้มำอยู่ใกล้ผู้เรียนได้ 
     5. ช่วยให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้จำกข้อมูลแหล่งต่ำงๆ 
     6. ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมอยำกรู้อยำกเห็น และอยำกเรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ 

     7. ส่งเสริมให้เกิดทักษะต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรคิดกำรสื่อสำร  สื่อกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสม   
       การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     1. ผู้เรียนต้องสำมำรถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ 
     2. ต้องเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำจำกแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
     3. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหำได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
     4. ให้ผู้เรียนร่วมเรียนรู้ หรือท ำงำนเป็นกลุ่ม 
 
 

10.  เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย          

  พจนำนุกรมฉบับ รำชบัณฑิตยสถำน (2539 : 406) ได้ให้ควำมหมำยของเทคโนโลยี คือ "วิทยำกำรที่เกี่ยวกับ
ศิลปะในกำรน ำเอำวิทยำศำสตร์ประยุกต์มำใช้ให้เกิดประโยชน์ในทำงปฏิบัติและอุตสำหกรรม" 

 สิปปนนท์ เกตุทัต (ม.ป.ป. 81) “เทคโนโลยี” คือ กำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ และศำสตร์อื่น ๆ มำ

ผสมผสำนประยุกต์ เพื่อสนองเป้ำหมำยเฉพำะตำมควำมต้องกำรของมนุษย์ด้วยกำรน ำทรัพยำกรต่ำง ๆ มำใช้ในกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยให้ต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนกำร เทคโนโลยีจึงมักจะมีคุณประโยชน์และเหมำะสมเฉพำะเวลำและ
สถำนที่ และหำกเทคโนโลยีนั้นสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง วัฒนธรรม และสภำพแวดล้อม 
เทคโนโลยีนั้นจะเกื้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม หำกไม่สอดคล้องเทคโนโลยี นั้น ๆ จะก่อให้เกิดปัญหำ
ตำมมำมหำศำล 
  ธรรมนูญ โรจนะบุรำนนท์ (2531 : 170) กล่ำวว่ำ เทคโนโลยี คือ ควำมรู้วิชำกำรรวมกับควำมรู้วิธีกำร และ
ควำมช ำนำญที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติภำรกิจให้มีประสิทธิภำพสูง โดยปกติเทคโนโลยีนั้นมีควำมรู้วิทยำศำสตร์รวมอยู่

ด้วย นั้นคือวิทยำศำสตร์เป็นควำมรู้ เทคโนโลยีเป็นกำรน ำควำมรู้ ไปใช้ในทำงปฏิบัติ จึงมักนิยมใช้สองค ำด้วยกัน คือ 
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วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเน้นให้เข้ำใจว่ำ ทั้งสองอย่ำงนี้ต้องควบคู่กันไปจึงจะมีประสิทธิภำพสูง 
เอดกำร์ เดล (Edgar Dale. 1969 : 107) เชื่อว่ำประสบกำรณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมจะท ำให้เกิดกำรเรียนรู้

แตกต่ำงกับประสบกำรณ์ที่เป็นนำมธรรม ดังนั้นจึงจ ำแนกสื่อกำรสอนโดยยึดประสบกำรณ์เป็นหลักเรียงตำมล ำดับจำก
ประสบกำรณ์ที่ง่ำยไปยำก 

ช ำนำญ เชำวกีรติพงศ์ (2534 : 5) ได้ให้ควำมหมำยสั้น ๆ ว่ำ เทคโนโลยี หมำยถึง วิชำที่ว่ำด้วยกำรประกอบ
วัตถุเป็นอุตสำหกรรม หรือวิชำช่ำงอุตสำหกรรม หรือกำรน ำเอำวิทยำศำสตร์มำใช้ในทำงปฏิบัติ 

ช ำนำญ เชำวกีรติพงศ์. "เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์." ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
 ชั้นสูงส ำหรับครู หน่วยที่ 9 หน้ำ 1-124. นนทบุรี : สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช , 
2537. 

_______. "เทคโนโลยีกำรสื่อสำรกับงำนสำรนิเทศ." ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรสื่อสำร หน่วยที่ 11 หน้ำ 
479-536. นนทบุรี : สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2532. 
        ศน. ไพฑรูย์ มะณ ู(2010) ชุมชนคนพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน web site :  
                                  www.gotoknow.org/posts/231421 
 คุณณัฐกร สงครำม คอมพิวเตอรืเบ้ืองต้น web site :  
                             http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/index01.htm 
 รุ่งทิวำ ศริินำรำรตัน์,นฤชิต แววศรีผ่อง web site: 
                                https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/index2.htm 
 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    

           - นักเรียนได้พัฒนำทักษะแอปพลิเคชั่นคำฮูท  
- นักเรียนได้ออกแบบสร้ำงภำพเกมส์ด้วยแอปพลิเคชั่นคำฮูทเกี่ยวกับเนื้อหำกำรเรียนกกำรสอน    

ท ำให้นักเรียนเกิดจิตนำกำรได้อย่ำงน่ำสนใจ  
- นักเรียนได้ใช้งำนกำรน ำเสนอข้อค ำถำม-ตอบ ในกำรเรียนร่วมกันกับวิชำอื่น ๆ ต่อไป 

         การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน            
              ด้ำนวิชำกำร       
               ด้ำนนโยบำย     
              ด้ำนเศรษฐกิจ/พำณิชย์/อุตสำหกรรม      

              ด้ำนสังคมและชุมชน           

 หน่วยงานที่น าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์          
        โรงเรียสำธิตมหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ(ฝ่ำยประถม) 
 

 12.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย          
น ำเสนอตีพิมพ ์ในงำนวจิัย 

 

http://www.gotoknow.org/posts/231421
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/index01.htm
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 13.  วิธีการด าเนินการวิจัย          
    ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวจิัยในชั้นเรียนกำรพัฒนำทักษะกำรใช้แอปพลิเคชัน่คำฮูท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 
6/2 โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ(ฝ่ำยประถม)ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังตอ่ไปน้ี 

1. ประชำกร นักเรียนชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสำธติ มหำวทิยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำภำคเรียนที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งมีผู้เรียนจ ำนวน 29 คน  จ ำนวน 1 ห้องเรียน ใชก้ำรศกึษำแบบกลุ่มเดียวทดสอบ 2 ครั้ง ทั้งนี้
เน่ืองจำกผู้วิจัยรับผิดชอบสอนคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

2. กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือแบบฝึกทักษะกำรใช้แอปพลิเคชั่นคำฮูท กำรสร้ำงและหำคุณภำพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน แบบฝึกทักษะกำรเรียนยุคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  

3. กำรทดลองใช้ กำรใช้แอปพลิเคชั่นคำฮูท และกำรด ำเนินกำรศึกษำบันทึกผล 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรเตรียมกำรทดลอง กำรด ำเนินกำรทดลองสถิติพื้นฐำนที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

ข้อมูล  สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบเครื่องมือหำค่ำควำมเที่ยงตรง กำรหำค่ำควำมยำกง่ำย กำรหำค่ำอ ำนำจจ ำแนก และ
ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 

5. ประสิทธิผล(The Effectiveness Index : E.I.) 
   14.  ระยะเวลาการวิจัย          

 ระยะเวลำโครงกำร      1       ปี         0         เดือน          
วันที่เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2560  วันที่สิ้นสุด  30 กันยำยน 2561  

  สถานที่ท าการวิจัย     
 ในประเทศ/ 
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ท่ีท าวิจัย  ชื่อสถานที่ 

 ในประเทศ  กรุงเทพมหำนคร  ห้องปฏิบัติกำร โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ(ฝ่ำย
ประถม) 

 ในประเทศ  กรุงเทพมหำนคร  ภำคสนำม  
 แผนการด าเนินงานวิจัย 

 ปี  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

2561 ศึกษำทฤษฎีและงำนวิจัย X X           

2561 ประเมินเครื่องมือ   X X         

2561 ทดลองใช้เครื่องมือ    X X        

2561 หำผลสัมฤทธิ์กำรเรียน      X X      

2561 สรุปผล อภิปรำย        X X    
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 15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม)                

ประเภท 
ชื่อครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

สถานภาพใน
หน่วยงาน 

รายละเอียด 
เหตุผลและความ

จ าเป็น 
ประมาณการ

ราคา 
ครุภัณฑ ์  มี    
สิ่งก่อสร้ำง  ไม่มี    

   
 16.  งบประมาณของโครงการวิจัย 

 ปี  ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  จ านวน (บาท) 
2561 งบบุคลำกร ค่ำตอบแทนนักวิจัย  20,000 
2561 งบด ำเนินกำร : ค่ำตอบแทน -ค่ำจำ้งผู้ทรงคณุวุฒิ 3 ทำ่น 4,500 
2561 งบด ำเนินกำร : ค่ำใช้สอย -ค่ำประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร ์spss/

วิเครำะห ์
-ค่ำพิมพ์รำยงำน/ค่ำจัดท ำรูปเล่ม 
-ค่ำวัสดุส ำนักงำน/วัสดุเครื่องเขียน 

 
2,000 
2,000 
1,500 

2561 งบด ำเนินกำร : ค่ำธรรมเนียมอุดหนุน
สถำบัน 

 - 

 รวม   30,000 
 รวมตลอดโครงการ  30,000- 

 
 17.  ผลส าเร็จ 

ปี ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับ ประเภท 
2561 ได้พัฒนำทักษะกำรใช้สื่อกำรสอนแอปพลิเคชั่นคำฮูท ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5  โรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 Primary Result 

2562   Intermediate Result 
18. โครงการวิจัยต่อเน่ือง (ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ                  โครงกำรวิจัย 
 

ไฟล์ Template V1B01082559                                                                                               21 
 

20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                   (  นำงสำวศริิลักษณ์  เลิศหิรัญทรพัย์ ) 

                                                                                 หัวหน้ำโครงกำรวจิัย 

                                                                               วันที ่ 7  เดือน กรกฏำคม  พ.ศ. 2560 


