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The purposes of this research aimed to: 1) develop computer multimedia

instruction to reach 85/85 criteria, 2) compare students’ learning effectiveness before

learning and after learning through the computer multimedia instruction, 3) study

students’ satisfaction, with learning through the computer multimedia instruction.

The samples are random from fifth grade students of Surin Kingdergarten

School total of 98 students. The samples are random by multistage random sampling

methods. The research instruments consisted of the computer multimedia instruction,

quality evaluation froms for experts, an achievement test, and a satisfaction questionnaire.

Statistics used for data analysis were percent, mean, and t-test.

The research results revealed that 1) the computer multimedia instruction had

on excellent quality as evaluated by content experts and had a good quality as

evaluated by education technology experts, and had on efficiency of 87.50/88.33,

2) students’ learning effectiveness after learning through the computer multimedia

instruction was higher than before learning at .01 level of significant difference,

3) students were very satisfied with learning through the computer multimedia

instruction.
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนามนุษยใหมีความสมบูรณทุกดานตามศักยภาพของ

แตละคน  ทั้งในฐานะที่เปนปจเจกบุคคล  และในฐานะที่เปนสมาชิกของครอบครัวของสังคม  และของ

โลก  มนุษยทุกคนมีโอกาสเรียนรูหรือไดรับการศึกษาใน  2  ลักษณะ  คือ  ไดรับการศึกษาดวย       

การเรียนรูของตนเองจากแหลงความรูตางๆ  หรือเปนที่การศึกษาท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูในวิถี

ชีวิต  และที่ไดรับการศึกษาท่ีมีผูจัดใหอยางเปนทางการ  หรือที่เปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ

เรียกวาการศึกษาตามแนวระบบของโรงเรียน  (อํารุง  จันทวานิช. 2538: 3-4)  ปจจุบันเราตองยอมรับ

วาเทคโนโลยีไดมีบทบาทสําคัญในการเปนเครื่องมือที่ชวยใหงานหลายๆ ดานดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  ผลดังกลาวนี้เกิดข้ึนกับทุกๆ  สายงานไมเวนแมแตในการดําเนินชีวิตประจําวัน  

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหกระแสโลกเช่ือมโยงกันทั้งทางดานขอมูล  ขาวสาร  

ความคิด  วัฒนธรรม  ธุรกิจการเงิน  สิทธิมนุษยชน  การเมือง  และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ  ไมมี

ทางเลือกนอกจากการใชกระบวนการการศึกษามาพัฒนาคนใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี    

(ไพบูลย  เปานิล. 2539: 65) ดังนั้น  วงการการศึกษาจึงเปนสวนสําคัญที่จะอาศัยเทคโนโลยีเปน

องคประกอบหนึ่งในกระบวนการเรียนรูในการปลูกฝงเด็กและเยาวชนใหเกิดการเรียนรูเติบโตข้ึน  

ดําเนินชีวิตและทํางานอยางมีคุณภาพ 

 รูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีซึ่งมีความสําคัญมากในปจจุบันและเปนที่ยอมรับในทุกหนวยงาน  

ทุกวงการรวมถึงในแวดวงทางดานการศึกษาดวยก็คือ  เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรในตางประเทศ

ไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชในการศึกษานานแลว  ซึ่งในระยะแรกไมเปนที่แพรหลาย

มากนักเพราะการใชคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญ  เชน  เมนเฟรม  และมินิคอมพิวเตอร   มีราคาแพง 

การใชงานยังอยูในวงจํากัด  ตอมาคอมพิวเตอรถูกพัฒนาใหมีขนาดเล็กลง  มีความสามารถสูง  ราคา

ถูกลง  และการใชงานงายข้ึน  วงการศึกษาจึงเรงใหความสนใจการนําคอมพิวเตอรเขามาใชใน

โรงเรียนมากข้ึน  (วิชัย  บุญเจือ. 2532: 22)   

คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการเรียนการสอนและระบบการศึกษาเปนอยาง

มากดังที่  แสตนไควิซี (สันติ  คุณประเสริฐ. 2541: 41; อางอิงจาก Stankiewicy. 1996)  ไดกลาวถึง

ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปศึกษาวา  เทคโนโลยีสงผลกระทบตอ  

การพัฒนา  การเรียนการสอนศิลปศึกษาทั่วทั้งระบบ  ดังนั้นสาขาวิชาศิลปศึกษาในฐานะที่มีจุดหมาย

สําคัญใน การผลิตครู  และนักวิชาการศิลปะจึงมิควรนิ่งนอนใจในประเด็นสําคัญนี้ เพราะบทบาทของ
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ศิลปศึกษา  นอกจากจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู  พัฒนาความคิด  ทัศนคติที่ดีในสังคมแลวศิลปะ    

ยังสรางใหพวกเขาเหลานั้นเปนผูมีรสนิยมที่ดี  สามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุขได  ผูที่    

จะไปมีบทบาทเปนครูและนักวิชาการศิลปะจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพในการสอนของตนใหทันกับ

ยุคสมัย  และความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีตางๆ ที่เกิดข้ึนตลอดเวลาซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรดวยซ่ึง  สันติ  คุณประเสริฐ.  (2541: 41-46)  ไดกลาวถึงบทบาทของคอมพิวเตอรที่มีตอ

การเรียนการสอนศิลปศึกษาไวโดยสรุปวา  หากเราจะเร่ิมดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอน

ศิลปศึกษาใหทันตอความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  เราไมสามารถเลือกพัฒนาเพียงสวนใดสวน

หนึ่ง  แตทุกสวนมีความสําคัญเทาเทียมกันหมด  ไมวาจะเปนหลักสูตร  วัตถุประสงค  กิจกรรม  วธิกีาร

สอน  ส่ือ  อุปกรณ  และการประเมินผล  องคความรูประเภทใดที่ควรไดรับการพัฒนาและสามารถ

พัฒนาไดอยางตอเนื่องกับเทคโนโลยี  องคความรูประเภทใดที่ผูเรียนใหความสนใจและกอใหเกิด

ประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริงอีกทั้งสอดคลองตอความเปล่ียนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  

ประเพณีวัฒนธรรม  และการเมือง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปรียบเสมือนอุปกรณเคร่ืองมือทาง

การศึกษาที่วงการศิลปศึกษาไทยสามารถศึกษา  วิเคราะห  และเลือกนาํมาใชใหเกิดประโยชนไดอยาง

มากมายตอการพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอยางของคุณประโยชนในการนําคอมพิวเตอรมาใชกับ

วงการศิลปศึกษา  ไดแก  การเปนเคร่ืองมือในการปฏิรูปการศึกษา  ที่สามารถใชคอมพิวเตอรมาเปน

อุปกรณปฏิรูปการเรียนการสอนใหมีคุณภาพที่โดดเดนทันสมัย  เขากับความเปล่ียนแปลงของสังคม  

เปนเคร่ืองมือสรางสรรค  ทั้งดานผลงานศิลปะจากคอมพิวเตอรและสรางสรรค การสอน  เปนเคร่ืองมือ

ในการวิจัย  เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาหลักสูตร  เปนเครื่องมือในการประเมินผล  เปนเคร่ืองมือใน  

การเรียนรูตลอดชีวิต  ดวยการศึกษาเพิ่มเติมโดยผานระบบอินเทอรเน็ต  เปนเคร่ืองมือในการคนหา

ตนเอง  ดวยการชวยใหผูเรียนคนหาแนวทางสรางสรรคผลงาน  และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  จาก

การคนหาและทดลองการใชโปรแกรมใหมๆ  เพื่อชวยเสริมทักษะ  เปนเคร่ืองมือในการแสดงผลงาน  

ดวยการเผยแพรผลงานศิลปะผานทางระบบอินเทอรเน็ต และเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูการแกปญหา  

(ดวงจิตร  ดีวิวัฒน. 2547: 2) 

 จะเห็นไดวาคอมพิวเตอรมีบทบาทตอการเรียนการสอนศิลปศึกษาในปจจุบันอยางมาก  และ

อีกประเด็นที่จะกลาวถึง  คือ  การที่แนวความคิดในการวิจัยคร้ังนี้  มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  9  พุทธศักราช  2545 – 2549  ในแงของการพัฒนาคุณภาพคนให

สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาผสมผสานใหเกิดความสมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวิต  และ

รูเทาทันการเปล่ียนแปลง  รวมถึงเร่ืองการปรับปรุงหลักสูตรที่ควรมีความหลากหลาย  ยืดหยุน  

สามารถปรับใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น  โดยเพิ่มเนื้อหาสาระท่ีจําเปนตอ
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การเรียนรู  เชน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนตน  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ. 2545: 38, 42) 

 ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานส่ือสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทกับหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปอยางมาก  การเรียน   

การสอนในทศวรรษหนามีแนวโนมเปล่ียนไป  กลาวคือ การเรียนการสอนรายบุคคลจะเขามามีบทบาท

ทางการสอนมากข้ึนโดยการใชคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย (Computer  Multimedia  Instructional)  กาํลัง

เขามามีบทบาททั้งการเรียนการสอนในหองเรียน  และการเรียนการสอนผานส่ือโทรคมนาคม  (ชัยวุฒิ  

จันมา. 2544: 36) 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  นับเปนส่ือการเรียนการสอนที่กําลังเปนที่สนใจอยางสูงของ

ครูผูสอน  และนักการศึกษา  เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนบทเรียนที่นําเอา

คอมพิวเตอรซึ่งปจจุบันมีขีดความสามารถสูง  ทั้งในดานการใชงานในลักษณะส่ือหลายมิติ  

(Multimedia)  ดานความเร็วในการทํางาน  หรือขนาดของความจํา  โดยนํามาเปนส่ือในการนําเสนอ

บทเรียนใหไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ  สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพหากไดรับ

การออกแบบและพัฒนาตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูอยางถูกตองและเปนระบบ  โดยอาศัยศักยภาพ

ขอเดนของคอมพิวเตอรที่มีเหนือส่ืออ่ืนๆ  หรือส่ืออ่ืนๆ  ทําไมได  เพื่อชวยในการนําเสนอบทเรียนได

อยางนาสนใจ  เปนรูปธรรมมีความสมจริงใกลเคียงกับของจริงมากที่สุดและยังชวยใหผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยางตอเนื่อง  ซึ่งสอดคลองกับหลักของการเรียนการสอนแบบรายบุคคล  

(Individualized  instruction)  ที่เนนการสนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคลและชวยแกปญหา

การจัดการเรียนการสอนเปนกลุมใหญอันเปนปญหาสําคัญของการเรียนการสอนอยางที่เปนอยูใน

ปจจุบันและในอดีตที่ผานมา  (พรเทพ  เมืองแมน. 2544: คํานํา)  นอกจากนี้  คอมพิวเตอรยังมี

ความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลผูเรียนปอนเขาไปไดทันที  ซึ่งเปนการเสริมแรงใหผูเรียน

สามารถควบคุมการเรียนของตนเอง  รูสึกมีสวนรวมในการเรียนมากกวาปกติ  (กิดานันท  มลิทอง. 

2543: 268 – 276)  รวมถึงสนับสนุนการเรียนการสอนในการใหทางเลือกแกครูเพื่อนําเสนอขอมูล  

และใหทางเลือกแกนักเรียนในการเรียน  การจัดประสบการณเรียนแกผูเรียนออน  หรือเพื่อปรับแตงส่ือ

การเรียนใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน  ชวยใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญ  

เทคโนโลยีที่กาวหนาสามารถเพิ่มความซับซอนของการเรียนการสอนใชงานงายและมีคุณภาพสูงสุด

โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด  ในสภาพการณและเนื้อหาที่มีความยาวเหมาะสมกับวุฒิภาวะทางการรับรู

ของผูเรียน  ใหผูเรียนกับคอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธกัน  มีสวนรวมในกิจกรรมอยางกระตือรือรน  และ

ผูเรียนไดทราบผลแหงการทํากิจกรรมทันที  (วัฒนาพร  ระงับทุกข. 2544: 26 – 28) 
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 ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายไดนั้น  มักจะ

ข้ึนอยูกับกระบวนการสรางมโนทัศน  หรือการจัดกระบวนการทางความคิดที่จะใหผูเรียนไดสามารถ

มองเห็นถึงความเหมือนและความแตกตางของความรูใหมและความรูเดิมไดอยางมีความหมาย  

(Ausubel.1968) และสําหรับการจัดกระบวนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดมโนทัศน (Concept)  

จําเปนตองใชสอนในทุกวิชาและทุกคร้ังที่มีการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความรู  ความจําและความเขาใจ  

อันเปนพื้นฐานในการสรางและฝกทักษะตอไป (มาลินี  จุฑะรพ. 2534: 32) บุคคลที่มีพัฒนาการ

ทางการเรียนรูจะชวยทําใหเกิดมโนทัศนที่ถูกตอง  บุคคลใดที่มีมโนทัศนในส่ิงตางๆ ไดถูกตองและ

สมบูรณแลวบุคคลนั้นก็สามารถที่จะเรียนรูในเร่ืองตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ(จําเนียร  ชวงโชติ. 

2515:48) การที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ  และเรียนรูไดรวดเร็ว จําเปนที่จะตองมีการเตรียม

โครงสรางของระบบความคิดใหสัมพันธกับการเรียนรูซึ่งส่ิงที่นํามาเตรียมนี้เรียกวาส่ิงชวยสราง        

มโนทัศน  (Ausubel. 1968: 15)  และการใหส่ิงชวยสรางมโนทัศนกอนที่จะเรียนรูในเนื้อหาที่ตองการ

สอนนั้น  (Advance  organizers) ก็เปนการจัดระบบเนื้อหาที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูออกเปน

หมวดหมูหรือเปนหลักการกวางๆ กอนที่จะเรียนความรูใหม  หรือเปนการสรางความคิดรวบยอดกอนที่

จะเรียนเนื้อหานั้นๆ เพื่อที่จะสรางการเช่ือมโยงระหวางส่ิงที่เรียนรูมาแลวกับความคิดรวบยอดกอนที่จะ

ไดเรียนรูในเนื้อหาตางๆ  ออซูเบล (พรรณี  ช. เจนจิต. 2538; อางอิงจาก Ausubel. 1968)   และการนาํ

ส่ิงชวยสรางมโนทัศนมาใชรวมกับการใชส่ือการสอนประเภทตางๆ  เพื่อเปนการพัฒนาโครงสราง

ความคิดใหเช่ือมโยงกับการเรียนรูของผูเรียน  เกี่ยวกับเร่ืองที่จะเรียนจนเกิดความพรอมที่จะมี

ปฏิสัมพันธกับมโนทัศนในเร่ืองนั้นๆ  จากหลักการนี้จะเห็นวาส่ิงชวยสรางมโนทัศนนี้เปนส่ิงที่สงผลตอ

การเรียนรูไดอยางมาก  เมื่อใชรวมกับส่ือประเภทตางๆ  (Ausubel. 1968)  เพราะฉะนั้นการจัดการ

เรียนการสอนที่มีการใชส่ิงชวยสรางมโนทัศนดวยจะสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนเปนอยางมาก   

 จากการสัมภาษณครูผูสอนวิชาทัศนศิลปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  พบวามี

ปญหาหลายประการ  คือ  การเรียนการสอนมักเปนการบรรยายทําใหผูเรียนไมสามารถทําความเขาใจ

ไดอยางชัดเจน เนื่องจากศิลปะเปนการเรียนการสอนในรูปแบบของรูปธรรมไมใชนามธรรมจึงตองทํา

ใหผูเรียนมองเห็นภาพเพื่อที่จะใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง   ส่ือที่ใชในการประกอบการสอนยัง

เปนรูปแบบเดิมๆ  นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน  ตลอดจนครูผูสอนวิชาทัศนศิลปมี

จํานวนไมพอเหมาะกับจํานวนของผูเรียน 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในการแกปญหาและนํา

หลักการสรางมโนทัศนมาใชในการแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลปของโรงเรียนอนุบาล

สุรินทร  จังหวัดสุรินทรใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ  85/85 

 2.   เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน 

3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สราง        

มโนทัศนกอนการเรียน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน  เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  85/85 

 2.  สามารถแกปญหาการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลปของโรงเรียนอนุบาลสุรินทรในดานของ   

การเรียนการสอน  ส่ือที่ใชในการประกอบการสอน  ความสามารถทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจน

ครูผูสอนวิชาทัศนศิลปที่มีจํานวนไมพอเหมาะกับผูเรียน  

3.  เปนแนวทางในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย  ในวิชาทศันศิลปเร่ืองอ่ืนๆ  ตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนชวงช้ันที่  2  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  

ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนเรียนอนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  ทั้งหมด  9  หองเรียน

รวมจํานวน  460  คน   
กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 

 แบงออกเปน  2  สวน 

 สวนที่  1  การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือนักเรียนชวงช้ันที่  2  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  

ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  ไดมาโดยวิธีสุมแบบหลาย

ข้ันตอน  (Multi – stage  Random Sampling)  จํานวน  48  คน  โดยแบงนักเรียนเปน  3  กลุม  

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อทดลอง  ดังนี้ 

  การทดลองคร้ังที ่ 1  ใชผูเรียนจํานวน  3  คน 

  การทดลองคร้ังที ่ 2  ใชผูเรียนจํานวน  15  คน 
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  การทดลองคร้ังที ่ 3  ใชผูเรียนจํานวน  30  คน 

 

 สวนที่  2  การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจ 

   กลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบ  เปนนักเรียนชวงช้ันที่  2  ในระดับประถมศึกษา

ปที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  จํานวน  50  คน  

ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย  (Simple  Random Sampling)  เพื่อใชในการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอน

เรียนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจ 

  

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษาที่ทําการวิจัยในกลุมสาระ   

การเรียนรูศิลปะ  สาระทัศนศิลป  มาตรฐาน  ศ 1.1  เร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  สําหรับนักเรียนชวงช้ัน

ที่ 2 (ประถมศึกษาปที่  5) ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2544  กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยแบงออกเปน  3  หนวย  คือ 

 หนวยที1่  โครงสรางของงานศิลป 

  1.1  รูจักกับเสน 

   - จุด 

   - เสนต้ัง 

   - เสนนอน 

   - เสนทแยง 

   - เสนโคง 

   - เสนประ 

   - เสนซิกแซก 

   - เสนขดกนหอย 

   1.2  รูปทรงเรขาคณิต 

   - ทรงกลม 

   - ทรงกระบอก 

   - ทรงส่ีเหล่ียม 

   - ทรงสามเหล่ียม  

 หนวยที่ 2  การเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ 

   - กระดาษ 
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   - ยางลบ 

   - เคร่ืองมือเหลาดินสอ 

   - สี 

 หนวยที่ 3  การรับรูความงามธรรมชาติในส่ิงแวดลอม  ในเร่ืองของ  คน  สัตว  ส่ิงของ  โดย

แบงเปน  3  ตอน  ในตอนที่  1  และตอนที่  2  ประกอบไปดวยตอนละ  2  เนื้อหา  สวนตอนที่  3  

ประกอบดวย  1  เนื้อหา  คือ 

ตอนที ่ 1  ส่ิงของ 

 เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพเคร่ืองใชในบาน 

 เนื้อหาที ่ 2  การวาดภาพยานพาหนะ 

ตอนที่  2  สัตว 

 เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพสัตวบก 

 เนื้อหาที ่ 2  การวาดภาพสัตวน้าํ 

 ตอนที่  3  คน 

  เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพหนาคน 

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรตน  ไดแก  การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน 

ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลการเรียนรูและความพึงพอใจในการเรียน   

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  หมายถึง  บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ืองสรางสรรคงาน

ศิลป   โดยการสรางมโนทัศน  วิชาทัศนศิลปดวยการนําเอาเคร่ืองคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือ       

ในการเรียน   การสอน  โดยที่เนื้อหาวิชา  แบบฝกหัด  และการทดสอบจะถูกพัฒนาข้ึนในรูปของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร  ผูเรียนจะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอร  โดยคอมพิวเตอรจะสามารถเสนอ

เนื้อหาวิชาซึ่งอาจจะเปนทั้งในรูปตัวหนังสือ  ขอความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  ภาพกราฟก  เสียง

บรรยาย  และเสียงดนตรีประกอบ  มีคําถาม  รับคําตอบจากผูเรียน  ตรวจคําตอบและแสดงผล       

การเรียนในรูปของขอมูลยอนหลัง  (Feed  back)  ใหแกผูเรียน 

2.  ประสิทธภิาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  หมายถึง  ผลการเรียนของนกัเรียนที่ได 

จากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน  เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  ไมตํ่ากวา

เกณฑ  85/85  โดยกําหนดให 
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85  ตัวแรก  หมายถงึ  คารอยละของคะแนนเฉล่ียที่ผูเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน  เร่ือง  สรางสรรคงานศิลป 

85 ตัวหลัง หมายถึง คารอยละของคะแนนเฉล่ียที่ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังการเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน   เร่ือง   สรางสรรคงานศิลป 

 3.  มโนทัศนกอนการเรียน หมายถึง  ส่ิงที่ชวยเตรียมความพรอมของระบบโครงสราง

ความคิด  ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง  ระหวางความคิดหรือความรูที่มีอยูเดิมกับความคิดหรือ

ความรูใหมที่จะใหกับผูเรียน  ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางสอดคลองตอเนื่องและเกิด

ความเขาใจในการเรียนรูไดดีข้ึนโดยการใหผูเรียนดูภาพประกอบเรื่องยอจากบทเรียนคอมพิวเตอรที่

สรางมโนทัศนกอนการเรียน   

 4.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทีส่รางมโนทัศนกอนการเรยีน  หมายถงึ  บทเรียน 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยมีภาพ  เสียงดนตรีและเสียงบรรยายประกอบการนําเสนอ  

เพื่อใหผูเรียน  (ชั้นประถมศึกษาปที่  5)  ศึกษาเนื้อหาดวยตนเองในเร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  โดยมี      

การสรางมโนทัศนในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกอนการเรียนในทุกๆ  เนื้อหา 

5.  ผลการเรยีนรู  หมายถึง  ความสามารถของผูเรียนดานความรูในวิชาทัศนศิลป  ทีว่ัดได

จากแบบทดสอบที่ผูวิจยัสรางข้ึน  โดยวัดพฤติกรรมทัง้  2  ดาน  ดังนี ้

 5.1  ดานความรู  หมายถึง  ความสามารถในดานความรูความจํา  และความเขาใจ  

ในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน  ทางดานทัศนศิลป 

 5.2  ทักษะปฏิบัติ  หมายถึง  ความสามารถในการนาํความรูและวิธกีารที่ไดศึกษา

นําไป ปฏิบัติตามสถานการณที่กําหนดให 

 6. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกหรือความคิดเห็นที่มีตอการเรียนหลังจากการเรียน

ผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองสรางสรรคงานศิลป 

 
สมมติฐานงานวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียนมีผล     

การเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สราง      

มโนทัศนอยูในระดับมาก 
 
 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ  ซึ่งนําเสนอ

ตามลําดับดังนี้  คือ 

 1.   เอกสารเกีย่วกับการวิจยัและพัฒนาทางการศึกษา 

2. เอกสารเกีย่วกบัคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

3. เอกสารเกีย่วกบัมโนทัศนและส่ิงชวยสรางมโนทัศน 
4. หลักการและทฤษฎีการเรียนรู 
5. เอกสารเกีย่วกบัวิชาทัศนศิลป 
6. เอกสารเกีย่วของกับความพงึพอใจ 

7. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

1.  เอกสารเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาการทางการศึกษา 
1.1  หลักการวิจัยและพฒันาการทางการศึกษา 

 บอรก  (Borg. 1981: 222-223)  กลาวถึงหลักการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาไววาการวิจัย

และพัฒนาทางการศึกษา (educational  research and development  = R&D  cycle) เปนการ

พัฒนาการศึกษาโดยอาศัยพื้นฐานการวิจัย  เปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญที่นิยมใชเพื่อการปรับปรุง

เปล่ียนแปลง  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชเปนกระบวนการพัฒนา  และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ

ทางการศึกษา 

 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (educational  research  and  development  หรือ R&D)  

เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัย  (research  based  education  development)  เปน

กลยุทธหรือวิธีการสําคัญวิธีหนึ่งที่นิยมใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  หรือพัฒนาการศึกษาโดยเนน

หลักเหตุผลและตรรกวิทยา  เปาหมายหลักคือ  ใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษา  ไดแก  หนังสือแบบเรียน  ฟลมสไลด  เทปเสียง  เทปโทรทัศน  

คอมพิวเตอร  และโปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ   
 
1.2  การวิจยัและพัฒนาทางการศกึษา 

 นอกจากนั้นบอรก  (Borg. 198: 223)  ยังไดกลาววา  การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยและ

พัฒนาทางการศึกษานั้นมีความคลายคลึงกัน  แตก็ยังมีความแตกตางกันใน  2  ลักษณะคือ 
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  1.2.1 เปาหมายของการศึกษาในการวิจัยเชิงทดลองสวนใหญเคร่ืองมือที่ใชใน      

การทดลองเปนการพัฒนาข้ึนเพื่อใหสามารถใชในการทดสอบสมมติฐานของผูวิจัยเทานั้นซ่ึง

จุดประสงคของวิจัยทางการศึกษาน้ัน  ไมไดเปนพัฒนาผลิตภัณฑ  แตเปนการคนควาหาความรูใหมๆ  

หรือเปนการตอบคําถามเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติ  แตในสวนของการวิจัยและพัฒนาเปน           

การพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งมีความพรอมอยางเต็มที่ในการนําไปใช 

  1.2.2  การนําไปใช  การวิจัยเชิงทดลองสวนใหญจะใชเคร่ืองมือในการวัดและทดลอง  

โดยข้ึนอยูกับตัวแปรเพียงคร้ังเดียวเทานั้น   สวนการวิจัยและพัฒนานั้นจะตองมีการทดลองและวัดผล

ซ้ํา  2 – 3  คร้ัง  ซึ่งเปน  3  ข้ันตอน  ซึ่งเปน  3  ข้ันตอนเร่ิมตนที่จะทําใหกระบวนการวิจัยและพัฒนา

นั้นสมบูรณ  สวนที่เหลือจะเปนวงจรที่ประกอบไปดวยการทดสอบภาคสนาม  การประเมิลผลและ   

การปรับปรุงแกไข  ซึ่งในบางผลิตภัณฑอาจมีการพัฒนาเพียงคร้ังเดียวก็เปนที่พอใจ  ในขณะที่บาง

ผลิตภัณฑตองมีการพัฒนาซํ้าๆ  มากกวา  3  คร้ังข้ึนไป  สามารถสรุปความสัมพันธและความแตกตาง    

ดังภาพประกอบตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยทางการศึกษากับการวิจัยและพัฒนา 

 
 1.3  สถานภาพของการวจิัยและพัฒนา 
 ต้ังแตป  ค.ศ.  1963  มีการจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  11  แหงทั่วสหรัฐอเมริกา  

วัตถุประสงคของศูนยเหลานี้  คือ  การผนึกกําลังนักวิชาการสาขาตางๆ  เพื่อทํางานวิจัยและพัฒนาใน

ปญหาการศึกษา  ศูนยแตละแหงจะตองทําการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตที่มีความสําคัญ

เกี่ยวของกับการวิจัย  และพัฒนาที่ศูนยมีความสนใจ  หรือมุงหมายจะดําเนินการเปนพิเศษ  โดยทั่วไป

ศูนยการวิจัยและพัฒนาจะต้ังชื่อศูนยส่ือจนถึงเร่ืองที่ตองการเนนในการวิจัยและพัฒนา 

 ศูนยการวิจัยและพัฒนาเหลานี้มักจะมีเจาหนาที่ประจําจํานวนนอย  สวนใหญจะมีอาจารยมา

ชวยงานและมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนมาชวยผูวิจัยเปนผูชวยปฏิบัติงาน  นับวาศูนย    

การวิจัยพ้ืนฐาน 
 

ความรูพ้ืนฐาน 
- ทฤษฎีการเรียนรู 
- ทฤษฎีการสื่อสาร 

ฯลฯ 

การวิจัยประยุกต 

 
ความรูประยุกตบางสวน 

- เครื่องมือทดสอบ 

- วัสดุอุปกรณ/หลักสูตร 

ฯลฯ 

การวิจัยและพัฒนา 

 
นวัตกรรมที่ผานการทดลองใช 
- หลักสูตรใหม 
- วิธีการสอนใหม 
- ครูแนวใหม      ฯลฯ 
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การวิจัยและพัฒนามีสวนชวยฝกประสบการณภาคปฏิบัติในการวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาระดับสูง

มากทีเดียว 

 นอกจากนีม้ีหองปฏิบัติการทางการศึกษาภูมิภาค  (regional  educational  laboratories)   

 
 1.4  การดําเนินการวิจยัและพัฒนา 
 บอรก  (Borg. 1981: 222-223)  ไดกลาวเกี่ยวกับข้ันตอนในการวิจัยและพัฒนาไว  10  

ข้ันตอนดังนี้ 

  1.4.1  การเก็บรวบรวมขอมูล  (research  and  information  collecting) โดย            

การรวบรวมวรรณกรรม  การสังเกตภายในหองเรียน  การเก็บส่ิงตางๆ  ที่เกี่ยวของหรือที่มีอยู  และเปน

ประโยชนในการนํามาทําวิจัย 

  1.4.2 การวางแผน  (planing)  เปนการวางแผนที่รวมถึงการวางแผนที่เกี่ยวกับทักษะ     

การกําหนดจุดมุงหมาย  การจัดลําดับเนื้อหาวิชา  การทดสอบแบบตางๆ   

  1.4.3  การพฒันารูปแบบผลผลิตข้ันตน  (develop  preliminary  form  of  product)  

รวมทัง้การเตรียมส่ือตางๆ  คูมือ  และแบบทดสอบ 

  1.4.4  การทดสอบเบ้ืองตน  (preliminary  field  testing)  คือการนําผลผลิตทั้งหมด

มาทดลองถาเปนโรงเรียนใช 1 – 3 โรงเรียน ถาเปนบุคคลใช  6 – 12  คน  โดยการสมัภาษณการสงัเกต  

และแบบสอบถาม  ในการเก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะหเปนการเกบ็รวบรวมขอมลูในเชิงคุณภาพ 

  1.4.5  นําผลผลิตไปปรับปรุง (main product  revision)  ภายหลังไดรับการเสนอแนะ

และทดสอบในเบ้ืองตน 

  1.4.6  ทดสอบกลุมยอย (main field  testing) ถาเปนโรงเรียนใชกลุมตัวอยาง 5 – 15  

โรงเรียน  ถาเปนกลุมบุคคลใชกลุมตัวอยางจํานวน  30 – 100  คน  ในข้ันนี้จะเปนขอมูลเชิงปริมาณ

ผลลัพธและการประเมินที่ไดจะเปนไปตามวัตถุประสงค  โดยมีการเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม      

ตามความเหมาะสม 

  1.4.7  ปรับปรุงผลผลิตที่ไดจากการทดลอง  (operational  product  revision) 

  1.4.8  ทดสอบภาคสนาม  (operational  field  testing)  เปนการทดลองโดยใชกลุม

ตัวอยาง  ถาเปนโรงเรียนใช  10 – 30  โรงเรียน  ถาเปนบุคคลใชกลุมตัวอยางจํานวน  40 – 200  คน  

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  สังเกต  และใชแบบสอบถาม  แลวนํามาวิเคราะห 

  1.4.9  ปรับปรุงผลผลิตข้ันสุดทาย  (final  product  revision)  เปนการปรับปรุง

ผลผลิตภายหลังการทดสอบข้ันสุดทาย 
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  1.4.10  นําไปเผยแพร  (dissemination  and  distribution)  เปนการรายงานผลผลิต

ในที่ประชุมในวารสาร  หรือการเผยแพรทางการคา  และการเผยแพรจะนํามาสูการควบคุมคุณภาพ  

ซึ่งสอดคลองกับข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาของ  ไพโรจน  เบาใจ  (2537: 45-50)  มีข้ันตอน  6  

ข้ันตอน  ดังนี้ 

  ข้ันที่  1  กําหนดจุดมุงหมาย 

  ข้ันที่  2  การวเิคราะหโดยวิเคราะหส่ิงตางๆ  ดังนี ้

- วิเคราะหเนื้อหาวิชา 

- วิเคราะหผูเรียน 

- วิเคราะหส่ือการเรียนการสอน 

ข้ันที่  3  การออกแบบบทเรียน 

ข้ันที่  4  การผลิตส่ือ 

ข้ันที่  5  การทดลองและปรับปรุงแกไข 

- การทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข 

- การทดลองเปนกลุมยอยและปรับปรุงแกไข 

- การทดลองกบักลุมใหญหรือการทดลองภาคสนามและปรับปรุงแกไข 

ข้ันที่  6  การเผยแพร 

 

 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงศ  (2533: 15)  ไดกลาววา  การวิจัยทางการศึกษาและพัฒนา  (หรือ

เรียกวา การพัฒนาบนฐานการวิจัย) ใชคําภาษาอังกฤษวา  educational research and  

development  หรือเรียกยอๆ  วา  R&D  ซึ่งเปนวิธีการที่ใชพัฒนาและตรวจสอบความถูกตอง

เหมาะสมของผลงานการศึกษา  ข้ันตอนของวิธีการนี้จะหมายถึงวงจรของ  R&D  ซึ่งประกอบดวย

ข้ันตอนตางๆ  ดังตอไปนี้ 

- ข้ันศึกษาผลงานการวิจยัที่เกี่ยวของกับผลงานที่ตองการพัฒนา 

- ข้ันสรางผลงานบนฐานการวิจัย 

- ข้ันทดสอบภาคสนามที่มีลักษณะคลายคลงึกับที่จะนําไปใชจริง 

- ข้ันแกไขปรับปรุงผลงาน  เพื่อแกไขขอบกพรองจากทีพ่บในการทดสอบภาคสนาม 

ในโปรแกรม  R&D  ที่เครงครัด  วงจรนี้จะตองทําซ้ําๆ  กัน  จนกระทั่งขอมูลที่ตองการพัฒนา

จากการทดสอบภาคสนาม  บงชี้วาผลงานที่สรางข้ึนบรรลุตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว 
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1.5 โอกาสในการทําวจิัยและพัฒนา 
การวิจัยและพัฒนาโครงการใหญๆ  อาจตองใชงบประมาณจํานวนมาก  และนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสามารถหาแหลงทุนสนับสนุนไดไมยากนัก  อยางไรก็ตามนักวิจัยและนักศึกษาอาจ

จัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาขนาดเล็กได  เปนโครงการที่มุงเปาหมายเฉพาะอยาง  ใชวัสดุงายๆ  

คาใชจายไมสูงและใชเวลาไมมากนัก  (จุไรรัตน  อินทรโอสถ. 2545: 10) 

 

 โดยสรุปแลวการวิจัยและพัฒนา  เปนรูปแบบการวิจัยที่จะทําใหการวิจัยทางการศึกษาทั้ง   

การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตไดรับการนําไปใชในการปรับปรุง   หรือพัฒนาการศึกษามาก

ยิ่งข้ึน  เพราะการวิจัยและพัฒนาเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ใชในการจัดการศึกษาได

อยางกวางขวางข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาสวนใหญเหมือนข้ันตอนการวิจัยการศึกษาเหมือน        

การวิจัยเชิงประเมินผล  (evaluation  research)  อีกดวย  การที่จะสงเสริม  และสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนาทางการศึกษาในเมืองไทยจึงไมเปนการพัฒนาที่ยากเกินไป  เพราะการวิจัยทางการศึกษา

ไดเจริญกาวหนาในประเทศไทยมาเปนเวลานาน  หนวยราชการระดับสูงหลายแหงมีการทําวิจัยทาง  

การศึกษากันถึงระดับปริญญาเอก  ดังนั้น  หากวงการวิจัยการศึกษาไทยจะหันมาสนใจการวิจัยและ

พัฒนาเพิ่มข้ึน  ก็จะเปนการทําใหมีการนําผลการวิจัยการศึกษาไปใชกันกวางขวาง  และเดนชัดยิ่งข้ึน

ในอนาคต  (บุญสืบ  พันธุดี. 2537: 84-85) 

 
2. เอกสารที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ราชบัณฑิตยสถาน  (2538: 459,178)  ไดใหความหมายของบทเรียนไววาหมายถึง  คําสอน   

ที่กําหนดใหเรียน  ขอที่เปนสติเตือนใจ  และใหความหมายของคอมพิวเตอร  วาหมายถึงเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ   ทําหนาที่เสมือนสมองกลใชสําหรับแกปญหาตางๆ  ทั้งที่งายและซับซอน

โดยวิธีทางคณิตศาสตร 

ผดุง  อารยะวิญู  (2527: 41-42)  กลาวถึง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา  หมายถึง  การนํา

เคร่ืองคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการเรียนการสอน  โปรแกรมสําหรับการเรียนการสอนมัก

บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับที่ครูจะสอน  แตแทนที่ครูจะสอนดวยเนื้อหาวิชาดวยตนเองครูกลับบรรจุเนื้อหา

เหลานั้นไวในโปรแกรม  และนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงเปนวิธีหนึ่ง 

ที่ชวยใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ทักษิณา  สวนานนท  (2529: 56-57)  ไดใหความหมายวา  หมายถึง  การนําคอมพิวเตอรมา

ใชในการเรียนการสอน  การทบทวน  การทําแบบฝกหัด  และการวัดผล  นักเรียนแตละคนจะไดนั่งอยู
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หนาไมโครคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองหรือเทอรนัลที่ตอเขากับเคร่ืองเมนเฟรม  เรียกโปรแกรมสําเร็จรูปที่

จัดเตรียมไวเปนพิเศษสําหรับการสอนในวิชานั้นๆ  ข้ึนมาบนจอภาพ  โดยปกติจอภาพจะแสดงเร่ืองราว

เปนคําอธิบาย  เปนบทเรียน  หรือเปนการแสดงรูปภาพ 

ยืน  ภูวรวรรณ  (2532: 8)  กลาววา  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนําเนื้อหาวิชา  และลําดับวิธี     

การสอนมาบันทึกเก็บไว  คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบ

ที่เหมาะสม  สําหรับนักเรียนแตละคน 

ขนิษฐา  ชานนท  (2532: 8)  กลาววา  เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเคร่ืองมือในการเรียน    

การสอน  โดยที่เนื้อหาวิชา  แบบฝกหัด  และการทดสอบจะถูกพัฒนาข้ึนในรูปของโปรแกรม

คอมพิวเตอร  ซึ่งมักเรียกวา  Courseware  ผูเรียนจะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอร  โดยคอมพิวเตอร

สามารถเสนอเนื้อหาวิชาซ่ึงอาจจะเปนทั้งในรูปตัวหนังสือ  และภาพกราฟก  สามารถตรวจคําตอบ  

และแสดงผลการเรียนในรูปของขอมูลยอนกลับ  (Feed  back)  ใหแกผูเรียน 

ซินน  (Zinn. 1976: 268)  ไดใหความหมายไววา  หมายถึง  การใชคอมพิวเตอรแสดง         

การฝกฝน  ฝกหัดแบบฝกหัดและทบทวนลําดับบทเรียนใหแกนักเรียน  และบางทีก็ชวยนักเรียนในดาน

การโตตอบเกี่ยวกับเนื้อหาของการเรียนการสอน 

พรีนีส  (Prenis. 1977: 20)  ไดใหความหมายวา  เปนคอมพิวเตอรที่ชวยทําใหนักเรียนเรียนรู

รายวิชาไปทีละข้ันตอนในขณะที่มีการเรียนการสอนที่ ข้ึนอยูกับการตอบสนองของนักเรียนนั้น  

คอมพิวเตอรจะทําหนาที่ถามคําถามให  คอมพิวเตอรสามารถยอนกลับไปสูรายละเอียดที่ผานมาแลว

ไดหรือสามารถใหการฝกฝนซํ้าใหแกนักเรียนได 

สเปนเซอร  (Spencer. 1977: 50)  ไดใหความหมายไววา  เปนการใชคอมพิวเตอรใหเปน

กระบวนการเรียนการสอนสวนบุคคล  โดยใหลําดับข้ันตอนของการเรียนการสอนแกนักเรียนภายใต      

การควบคุมของคอมพิวเตอร  อัตราความกาวหนาในการเรียนนั้นข้ึนอยูกับตัวของนักเรียนเอง  

คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนสามารถตอบสนองความตองการสวนบุคคลของนักเรียนแตละคน

ได 

สิปเปลล  (Sipple. 1981: 77)  ไดใหความหมายไววา  หมายถึง  เคร่ืองมือที่ถูกนํามาชวยใน     

การเรียนของนักเรียน   การประยุกตนี้ เปนการโตตอบระหวางนักเรียนและข้ันตอนคําส่ังของ

คอมพิวเตอร  ซึ่งจะสามารถบอกที่บกพรองของนักเรียนเมื่อกระทําผิดพลาด 
ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใชในวงการศึกษาปจจุบัน  สามารถแบงออกเปนลักษณะตางๆ  ได  

ดังนี้ (ขนิษฐา  ชานนท. 2532: 7) 
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1.  บทเรียนสอนหรือทบทวน  (Tutorial)  เปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียซ่ึงนําเสนอ

เนื้อหาแกผูเรียนไมวาจะเปนเนื้อหาใหม  หรือการทบทวนเนื้อหาเดิมก็ตาม  สวนใหญจะมีแบบทดสอบ

หรือแบบฝกหัดแทรกอยูเพื่อทดสอบความเขาใจของผูเรียน  และสามารถใหผูเรียนยอนกลับไปเรียน

บทเรียนที่เรียนรูแลว  นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดบทเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน  และบทเรียน

ทบทวนยังสามารถบันทึกรายช่ือ  ผูเรียน  และวัดระดับความรูของผูเรียนแตละคน  เพื่อใหครูผูสอน     

มีขอมูลในการเสริมความรูใหกับนักเรียนบางคน 

2.  แบบฝกและปฏิบัติ  (Drill  and  Practice)  เปนแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอรที่จะเสริม เมื่อ

ครูผูสอนไดสอนบทเรียนบางอยางจบไปแลว  และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอร  เพื่อวัด

ระดับของการเรียนรูในเนื้อหาที่ครูสอนไปแลว  เพื่อใหนักเรียนฝกจนถึงระดับที่ยอมรับได  เปนการเปด

โอกาสใหผูเรียนที่เรียนออนหรือเรียนไมทันคนอ่ืนๆ  ไดมีโอกาสทําความเขาใจบทเรียนได โดยครูผูสอน

ไมตองเสียเวลาในช้ันเรียน  อธิบายเนื้อหาเดิมซ้ําแลวซํ้าอีก  บทเรียน  แบบฝกหัดและปฏิบัติ             

จึงประกอบดวยคําถาม  คําตอบที่จะทําใหนักเรียนทําการฝกและปฏิบัติในแบบฝกหัดเหลานี้  อาจตอง

ใชหลักจิตวิทยาเพื่อกระตุนใหผูทําแบบฝกหัดอยากทําและต่ืนเตน  เชน  การสอดแทรกภาพท่ีแสดง    

การเคล่ือนไหว  หรือคําพูดโตตอบ  รวมทั้งอาจมีการแขงขัน  เชน  จับเวลาหรือสรางรูปแบบใหต่ืนเตน

จากการใชเสียงประกอบ เปนตน 

 3.  แบบสถานการณจําลอง  โดยการจําลองสถานการณที่เหมือนจริงข้ึน  และบังคับใหผูเรียน

ตองตัดสินใจแกปญหาในตัวบทเรียนจะมีคําแนะนําเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูเรียนและแสดงผล

ลัพธในการตัดสินใจนั้นเนื่องจากในบางสถานการณที่ไมสามารถทดลองใหเห็นจริงได  หรือในทาง

ชีววิทยาที่ตองใชระยะเวลานานหลายวันจึงปรากฏผล  การจําลองในบางเร่ืองสามารถใชคอมพิวเตอร

แสดงสถานการณแทนได และการจําลองแบบในบางเร่ืองยังชวยลดคาใชจายในเร่ืองวัสดุอุปกรณ

ปฏิบัติการไดมาก  นอกจากนี้ยังชวยลดอันตรายที่อาจเกิดกับผูเรียนหรือคาใชจายที่ส้ินเปลืองได 

 4.  เกมการศึกษา  จําลอง  (Simulation)  บทเรียนทางคอมพิวเตอรที่นําเสนอบทเรียนในรูป

ของ การจําลอง (Education  Games)  เปนบทเรียนคอมพิวเตอรที่ทําใหผูเรียนมีความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน  จนลืมไปวากําลังเรียนอยู  จะชวยกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน  การใหนักเรียน   

มีโอกาสฝกเกมการศึกษาหลายเร่ืองที่ชวยพัฒนาความคิดความอานตางๆ ไดดี เชน  เกมการตอคํา  

เกมเติมคํา  หรือเกมการคิดแกปญหา  เชน  เกมหาทางออกจากเขาวงกต เกมการตัดสินใจ หรือ        

การแกปญหาบางอยาง   เกมบุกปราสาท  เกมเหลานี้นอกจากจะเปนการสรางความบันเทิงแลวยัง

สามารถชวยพัฒนาความรูตางๆ  ไดเปนอยางดี 

5.  การแกปญหา  (Problem  Solving)  การใชคอมพิวเตอรในลักษณะนี้ เปนการเสนอปญหา

ใหแกผูเรียน และผูเรียนจะตองพยายามที่จะหาวิธีการแกปญหานั้นๆ ลักษณะบทเรียนนี้คลายๆ กับ
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สถานการณจําลอง  (Simulation)  แตการแกปญหาจะเนนขบวนการคิดในระดับที่สูงกวาการใช

ความจํา  ความเขาใจ  คือจะเปนเองของขบวนการในดานการใชเหตุผล 

 6.  แบบทดสอบ  (Test)  บทเรียนชนิดนี้ใชเพื่อทดสอบนักเรียนโดยตรงหลังจากไดเรียนเนื้อหา

หรือฝกปฏิบัติแลว ผูเรียนจะทําแบบทดสอบโดยผานคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรรับคําตอบและจด

บันทึกผล  ตรวจใหคะแนน  ประมวลผล  และเสนอผลใหนักเรียนทราบในทันทีที่ผูเรียนทําเสร็จ 

 7. แบบสาธิต (Demonstration) บทเรียนชนิดนี้เหมาะสมอยางยิ่งในการสอนวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร  พราะการสาธิตดวยคอมพิวเตอรสามารถสรางภาพใหมีสีสันที่สวยงามและมีเสียง

ชวยใหสะดวกและไมยุงยากในการเตรียมอุปกรณอ่ืนๆ   

 8. การคนพบ  (Discovery)  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณของตนเอง

ใหมากที่สุด  โดยการเสนอปญหาใหผูเรียนแกไขดวยการลองผิดลองถูก  หรือโดยวิธีการจัดระบบเขา

มาชวย  โปรแกรมคอมพิวเตอรจะใหขอมูลแกผูเรียนเพื่อชวยในการคนพบนั้นจนกวาจะไดขอสรุปที่ดี

ที่สุด 

 9. การไตถาม  (Inquiry)  คอมพิวเตอรชวยการสอนสามารถใชในการคนหาขอเท็จจริงตาม

ความคิดรวบยอดหรือขาวสารที่เปนประโยชน  ในแบบขอมูลที่เปนขาวสารนี้  คอมพิวเตอรชวย        

การสอนจะมีแหลงเก็บขอมูลและแสดงผลทันทีเมื่อผูเรียนตองการ 

 10.  แบบรวมวิธีการตางๆ  เขาดวยกัน  (Combination)  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถสราง

วิธีการสอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน  ซึ่งมีความตองการวิธีการสอน

หลายๆ   แบบ  ความตองการนี้มาจากการกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอน  ลักษณะของ

ผูเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน  โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการสอนหนึ่งๆ  อาจมีทั้งลักษณะที่เปน

การใชเพื่อการสอน  การสอบ  เกม  การฝกหัด  การสาธิต  การไตถามใหขอมูล  รวมทั้งประสบการณ

ในการแกปญหา 

  
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 
 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน  (Instructional  Computer)  ในสถานศึกษา

สามารถเก็บและเสนอผลขอมูล  เพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประทธิภาพ  ดังนี้ 

 1.  ใชเปนคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน  (Computer  Assisted  Instruction)  หรือ  CAI 

ในดานการชวยสอนในวิชาตางๆ  เชน  คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร  สังคม  ฯลฯ 

 2.  การใชคอมพิวเตอรเพื่อการแนะแนวและจัดการเรียนการสอน  โดยเก็บรวบรวมขอมูลของ

ผูเรียนดานตางๆ  จากการวจิัย  เพื่อนํามาเปนขอมูลของการใหคําแนะนําทางดานการเรียนตอไป 
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 ศรีศักด์ิ  จามรมาน  (2529: 21–22)  เห็นวาการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในหนวยงาน

การศึกษามี  4  ลักษณะ  คือ 

 1. ใชในการบริหารการศึกษา  เชน  เก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูลตางๆ  ไมวาจะเปนอัตรา

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  การเงิน  การอาคารสถานที่  พัสดุอุปกรณ 

 2.  ในการเรียนการสอน  แบงออกเปน   

ก) การสอนวิชาคอมพิวเตอรโดยเฉพาะทัง้ในระบบปริญญาตรี  ปริญญาโท  

ปริญญาเอก   

ข) ชวยในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน  มกีารนาํคอมพวิเตอรมาชวยสอนแทนอาจารย

ในวิชาพืน้ฐานทั่วไป 

3. ใชเปนเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับการศึกษา  เชน  ใชคอมพิวเตอรในการชวยลงทะเบียน  

พิมพเอกสาร  จัดตารางสอน  ทําขอสอบ  และทํางานกราฟก 

4.  การใหบริการวิชาการในดาน  software 

  

 อรพันธุ  ประสิทธิรัตน (2543: 68 – 72)  ไดใหขอสังเกต เกี่ยวกับรูปแบบการนําคอมพิวเตอร

มาใชในวงการการศึกษา  และขอจํากัดของคอมพิวเตอรการสอนวา  มีการนําคอมพิวเตอรเขามาชวย

ในสถาบันการศึกษาตางๆ  เปนจํานวนมาก  ต้ังแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  สวนใหญ

เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชงานจะเปนคอมพิวเตอรขนาดเล็ก  หรือไมโครคอมพิวเตอร  การนําคอมพิวเตอร

เขามาใชงานในหนวยงานการศึกษา  หรือการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการเรียนการสอน  มีลักษณะ

แตกตางกัน  แบงรูปแบบของคอมพิวเตอรการสอนไดเปน  4  รูปแบบ  คือ 

 1.  คอมพิวเตอรเพื่อกระบวนการเรียนการสอน  คือ  การใชคอมพิวเตอรเปนฐานผูเรียนจาก 

คอมพิวเตอร  มีการโตตอบกันระหวางผูเรียนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร   ต้ังแตเร่ิมเรียน   จนกระทั่งถึง   

การประเมินผล  รูปแบบการใชคอมพิวเตอรในลักษณะนี้ที่รูจักกันมาก  คือ  คอมพิวเตอรชวยสอน  

(Computer  Assisted  Instruction)  หรือ  CAI 

 2. คอมพิวเตอรเพื่องานบริหาร  และงานจัดการเรียนการสอน  คือ  การนําคอมพิวเตอรมาใช

จัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั่วๆ  ไป   เชน   การจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน  การจัด

ตารางเรียน  การวิเคราะหขอมูล  การพิมพเอกสารประกอบการสอน  พิมพขอสอบและเตรียมการสอน

อ่ืนๆ 

 3.  คอมพิวเตอรเพื่อผลิตส่ือการเรียนการสอน  คือ  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทันสมัย  

ชวยในการผลิตส่ือการสอนแบบตางๆ  เชน  แผนใส  วัสดุกราฟก  ประดิษฐตัวอักษร  การจัดปายนิเทศ  



 18 

รวมถึงการใชโปรแกรม  Authorware  ในการผลิตรายการนําเสนอ  (Presentation)  แบบมัลติมีเดีย  

เปนตน 

 4. คอมพิวเตอรที่เปนส่ือการเรียนการสอน  คือ การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนส่ือใน            

การนําเสนอเร่ืองราว    เนื้อหาสาระในรูปแบบที่นาสนใจ   เชน    ใชแทนกระดานดํา   โดยมีอุปกรณตอ

พวงฉายขึ้นจอใหญ        นอกจากนี้ยังสามารถใชคอมพิวเตอรเปนส่ือการสอนทางไกลผานเครือขาย

อินเทอรเนต  และใชเปนส่ือใหผูเรียนไดแสวงหาความรู  และสืบคนจากแหลงขอมูลภายนอกในเวลา

รวดเร็วได 

 จากความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่กลาวมาขางตน  พอสรุปไดวาคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  คือ  การรวมส่ือประเภทตางๆ  เขาไวดวยกัน  ไมวาจะเปนภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  กราฟก  

ตัวอักษร  เสียงบรรยาย   เสียงดนตรี  โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมการทํางาน  โดยเฉพาะ    

การนํามาใชในงานวิจัยคร้ังนี้  เนื่องจากทําใหส่ือการเรียนการสอนมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

 
3.  เอกสารเก่ียวกับมโนทัศนและสิ่งชวยสรางมโนทัศน 
ความหมายของมโนทัศน 

มโนทัศน  (Concept)  มีความเกี่ยวของตอการเรียนรูของมนุษยซึ่งไดมีผูใหความหมายไว

หลายลักษณะ  ดังนี้  คือ 

ไซเกล (Sigel. 1960: 18)  ไดกลาวไววา  มโนทัศน  เปนมิติตางๆ  ของส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพที่ไดจากการจัดระเบียบความคิดในการจัดและการจําแนกส่ิงตางๆ  เหตุการณและเร่ืองราว

ตางๆ  ของแตละบุคคล 

ออซูเบล (Ausubel. 1968: 39)  ไดใหความหมายของมโนทัศนวา  คือ  เคร่ืองกรองพฤติกรรม

ดานตางๆ  ของมนษุยทั้งในดานความคิด  การสื่อความหมาย  การแกปญหา  และการตัดสินใจ 

กูด (Good. 1973: 239)  ไดกลาววา  มโนทัศน  คือ  ความคิดในการจําแนกส่ิงตางๆ  ที่มี

ลักษณะเดียวกันออกเปนหมวดหมู  เปนพวกหรือเปนกลุม 

ดี เชคโค (De Cecco. 1974: 54)  กลาวถึงความหมายวา  มโนทัศน  คือ  กลุมของส่ิงเราที่มี

ลักษณะรวมกันแยกเปนประเภทของส่ิงของ  การกระทําหรือความคิด 

ธวัชชัย  ชัยจิรฉายากุล  (2520: 23)  ไดกลาววา  มโนทัศน  หมายถึง  วิถีทางของความคิด   

ในการดึงลักษณะรวมบางอยางออกมาจากประสบการณตางๆ 

พรรณี  ช.เจนจิต  (2528: 5)  ไดใหความหมาย  มโนทัศน  คือ  ความสามารถของบุคคล       

ในการมองเห็นความเหมือนและความแตกตางของส่ิงเรา  อีกทั้งมีความสามารถในการจัดกลุมส่ิงเรา     

ที่มีลักษณะรวมกันไวเปนกลุมเปนพวก 
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สงวน  สุขเลิศอรุณ  (2530: 8)  ใหความหมายของมโนทศันวา  คือ  ความคิดและความเขาใจ

ข้ันสุดทายตอส่ิงเราตางๆ    ซึ่งสามารถระบุหรืออธิบายลักษณะสําคัญของส่ิงเรานัน้ได 

จากความหมายที่ไดกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา  มโนทัศน  คือ  การจัดระบบความคิด

ความเขาใจของบุคคลที่มีตอส่ิงเราและประสบการณตางๆ  โดยอาศัยคุณลักษณะที่รวมกันเขาไวเปน

หมวดหมูเดียวกัน   
 
ความหมายของสิ่งชวยสรางมโนทศัน 

ส่ิงชวยสรางมโนทัศน  เปนส่ิงชวยเตรียมความพรอมของระบบโครงสรางทางความคิดทําให

ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงระหวางความคิดที่มีอยูเดิมกับการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนใหสอดคลอง

ตอเนื่องกัน  และเกดิความเขาใจในการเรียนรูไดดีข้ึน  (Ausubel. 1968: 42-45) 

ส่ิงชวยสรางมโนทัศน  เปนหลักการหรือมโนมติสําคัญของเน้ือเร่ือง  เพื่อชวยประสานความรู

ระหวางความรูใหมกับความรูเดิมอยางเหมาะสม 

ส่ิงชวยสรางมโนทัศน  หมายถึง  ส่ิงที่ชวยใหโครงสรางทางสติปญญา  (Cognitive  structure)  

ของผูเรียนแข็งแกรงและจดจําความรูใหมไดนาน  (สุภาสินี  สุภธีระ. 2534)   

ดังนัน้  จึงพอที่จะสรุปความหมายของส่ิงชวยสรางมโนทัศนไดวา  คือ  ส่ิงชวยเชือ่มโยงความรู

ใหมใหเขากับความรูทีเ่ปนประสบการณเดิม  ทําใหผูเรียนเกิดความรูใหมทีย่าวนานยิ่งข้ึน 
ชนิดของสิง่ชวยสรางมโนทัศน 

นักการศึกษาแตละทานไดแบงชนิดของส่ิงชวยสรางมโนทัศนแตกตางกันออกไป  ดังนี ้

 ออซูเบล (Ausubel. 1968)  ไดแบงชนิดของส่ิงชวยสรางมโนทัศนเปน  2  ประเภท  คือ   

 1) ส่ิงชวยสรางมโนทัศนที่เกี่ยวกับความรูเดิม  (Expositive organizer)  เปนส่ิงชวยสราง   

มโนทัศนที่สรางไดจากความรู  หรือมโนทัศนทีเ่ปนพื้นฐานในโครงสรางทางสติปญญาซ่ึงสัมพันธกับ

ความรูใหม 

 2)  ส่ิงชวยสรางมโนทัศนที่เกี่ยวกับความรูใหม  (Comparative organizer)   เปนส่ิงชวยสราง   

มโนทัศนที่ใชการบูรณาการมโนทัศนใหมเขากับมโนทัศนที่คลายคลึงกันในโครงสรางทางสติปญญา  

และยังระบุถึงความแตกตางระหวางมโนทัศนใหมและที่มีอยูแลวดวย 

 ลูคาส (Lucas. 1972: 33) ไดกําหนดส่ิงชวยสรางมโนทัศนกอนการเสนอบทเรียนตามลักษณะ

ของการรับรูไว  3  ชนิด  คือ 

 1)  ส่ิงชวยสรางมโนทัศนชนิดโสตสัมผัส  หรือการฟง  (Audio advance  organizers) 

 2)  ส่ิงชวยสรางมโนทัศนชนิดจักษุสัมผัส  หรือการเห็น  (Visual advance  organizers) 

 3)  ส่ิงชวยสรางมโนทัศนชนิดส่ิงพิมพ  หรือขอความ  (Written advance  organizers) 
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 โปรคเกอร และคณะ (Proger  and others. 1970: 28-33)  ไดแบงส่ิงชวยสรางมโนทัศนตาม

ชวงเวลาของการใหส่ิงชวยสรางมโนทัศนในการเรียนการสอนไว  3  ชนิด  คือ   

 1)  ส่ิงชวยสรางมโนทัศนที่ใหลวงหนากอนการสอน  (Advance  organizers) 

 2)  ส่ิงชวยสรางมโนทัศนที่ใหระหวางการสอนดําเนินอยู  (Concurrent organizers) 

 3)  ส่ิงชวยสรางมโนทัศนที่ใหตอนทายการสอน  (Post organizers) 

 นอกจากนี้  โปรคเกอร และคณะ (Proger  and others. 1970: 28-33)  ไดจําแนกการแบง    

ส่ิงชวยสรางมโนทัศน  ไดเปน  4  แบบ  คือ 

 1)   ส่ิงชวยสรางมโนทัศนแบบเร่ืองยอ  (Content  abstract organizers) 

 2)   ส่ิงชวยสรางมโนทัศนแบบโครงเร่ือง  (Sentent  outline organizers) 

 3)   ส่ิงชวยสรางมโนทัศนแบบคําถามถูก – ผิด  (True – false  pretest organizers) 

4) ส่ิงชวยสรางมโนทัศนแบบคําถามเชิงอัตนัย  (Completion  pretest organizers) 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองของส่ิงชวยสรางมโนทัศนแบบเร่ืองยอ  ซึ่ง

มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับส่ิงชวยสรางมโนทัศนแบบเร่ืองยอ  ดังนี้  คือเร่ืองตางๆ  แลวนํามาเรียบเรียง

ใหมแตเพียงโดยยอ  เพื่อใหผูเรียนสามารถที่จะอานเนื้อเร่ืองไดครบบริบูรณและรวดเร็ว  ซึ่งมีหลัก     

ในการยอที่ควรทํา  (ประสิทธิ์  กาพยกลอน. 2518: 56)  ดังนี้  คือ 

1)  ศึกษาเร่ืองที่ตองการยอใหเขาใจ 

 2)  พิจารณาดูความสําคัญของแตละตอน 

3) คัดเอาเฉพาะใจความสําคัญของแตละตอนออกมาแลวบันทกึไว 
4)  นาํใจความสําคัญมาเรียบเรียงใหม  ใหเนื้อความติดตอสัมพันธกนัตามลําดับ 

 5)  คําสรรพนามที่ใชในสํานวน  จะใชสรรพนามบุรุษที่สองไมไดตองใชสรรพนามบุรุษที่สาม 

 6)  การยอความไมใชการนาํขอความสําคัญของเร่ืองมาตรงๆ   ควรเขียนโดยใชสํานวนภาษา

ของตนเอง 

 กลาวโดยสรุปแลวส่ิงชวยสรางมโนทัศนแบบเร่ืองยอเปนการนําเอาใจความสําคัญของเนื้อ

เร่ืองที่จะเรียนมาเรียบเรียงโดยยอเพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหาไดเร็วและครบสมบูรณ 
ประโยชนของสิ่งชวยสรางมโนทัศน 
 Hartley  และ  Davies  (1976)  ไดกลาวถึงประโยชนของส่ิงชวยสรางมโนทัศนไวดังนี ้ คือ 

 1)  ส่ิงชวยสรางมโนทัศน  ชวยเตรียมโครงสรางความคิดใหกับผูเรียนตอการเรียนรูที่ยังไม

คุนเคย 

 2) ส่ิงชวยสรางมโนทัศน  ทําใหผูเรียนสามารถแยกแยะ  และสามารถที่จะมองเห็น

ความสัมพันธของความรูเดิมและความรูใหม 
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 ส่ิงชวยสรางมโนทัศนกอนการเสนอบทเรียน  (Advance organizers)  เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหแกระบบโครงสรางความคิด  และชวยใหเกิดความคงทนของความรูใหม  ซึ่ง Ausubel  

(Joyce and  Weil. 1986)  ไดอธิบายถึงส่ิงชวยสรางมโนทัศนวา  เปนการนําเสนอมโนทัศนใหผูเรียน

ไดเกิดความพรอมและเกิดความคุนเคยในเนื้อหา   เพราะมโนภาพน้ันครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 

 Ausubel (Joyce and Weil. 1986: 45)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการใชส่ิงชวยสรางมโนทัศน

กอนการเรียนเสนอบทเรียนไวดังนี ้

 1)  เปนการชวยเหลือครู  ในการถายทอดความรูอยางมีความหมาย  และมีประสิทธิภาพทําให

ผูเรียนเกิดความรูตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงคของการเรียนรู 

 2)  ชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิมที่เรียนมาแลวและสามารถประยุกต

เอาความรูใหมมาใชในสถานการณใหมๆ  ได 

3) ชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู  และสามารถปรับใหสัมพนัธกับส่ิงที่รูมาแลว 

 
4.  หลักการและทฤษฎีการเรียนรู 
ระบบการเรยีนการสอนของเฮอรเชอร 
 เฮอรเชอร  (Herrscher. 1973: 16-20.)  ไดดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนในเชิงระบบ  

ระบบการเรียนการสอนของเฮอรเชอรนี้เปนระบบที่มีผลในทางปฏิบัติมาก  เขาไดรวบรวมแนวความคิด

จากนักการศึกษาหลายคนดวยกัน  จึงทําใหระบบของเขาเปนระบบที่คอนขางมีความสมบูรณสําหรับ

นําไปใชในสถานการณจริง 

  

ระบบการเรียนการสอนของเฮอรเชอรนี้   มีสวนประกอบที่สําคัญอยู  6  อยาง  คือ 

1. หลักการและเหตุผล 

2. การกําหนดวัตถุประสงค 
3. การประเมนิผลกอนการเรียน       

4. การกําหนดกจิกรรมการเรียน 

5. การประเมนิผลหลังการเรียน 

6. การปรับปรุงแกไข 
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ซึ่งดําเนินการเปนข้ันตอน  ตามแผนภาพขางลางนี ้

 

 

 

 

        พิจารณาใหม                 ทบทวนแกไข 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 2 ระบบการเรียนการสอนของเฮอรเชอร 
 

หลักการและเหตุผล 
 พื้นฐานสําคัญในการเลือกเนื้อหาวิชาหรือบทเรียนแตละบทนั้น  คือ  พิจารณาถึงความสัมพนัธ

ระหวางความตองการของผูเรียนกับวัตถุประสงคของการศึกษา  เพราะฉะนั้น  ผูเรียนจึงควรที่จะไดรับ    

การอธิบายอยางชัดเจนเสียกอนวาเพราะเหตุใดเขาจึงมีความจําเปนที่ตองเรียนรูเนื้อหาดังกลาว  

เนื้อหาเหลานี้จะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของเขาอยางไรบาง  การกระทําเชนนี้ยอมจะใหผูเรียน

เกิดความสนใจที่จะเรียนรูเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคไดงายข้ึน  ผูเรียนสวนใหญมักมีความรูสึกวา

เนื้อหาวิชาตางๆ  ที่เขาเรียนรูอยูนั้น  จะมีคุณคาตอเขามากข้ึนถาวิชานั้นๆ  เกี่ยวของกับความสนใจ

ของเขา  และเขาสามารถนําเอาไปใชในการทํางานและประกอบอาชีพได  หรืออาจนําไปใชเปนพื้นฐาน

สําหรับการศึกษาในระดับสูงตอไปได  หรือเปนการเพิ่มพูนความรูที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน  หรือเปน

การพัฒนาทักษะของเขาใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงสภาพทางสังคมและส่ิงแวดลอมที่เขารวม

อาศัยอยู 

การกําหนดวัตถุประสงค การประเมนิผลกอน 

การเรียน 
การกําหนดกจิกรรม 

การเรียน 

   หลักการ + เหตุผล 
การปรับปรุงแกไข 

การประเมนิผลหลังการ 

เรียน 

 

กอนเรียน 
 

หลังเรียน 
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 ในการที่จะทําใหผูเรียนเขาใจถึงความสําคัญของเนื้อหาวิชาที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับ

ตัวเขานั้น  เทากับเปนการสรางหรือเราความสนใจและความตองการของเขา  ซึ่งจะทําใหเกิดความ

กระตือรือรนที่จะเรียนรูมากข้ึน  และเมื่อครูมีความสามารถที่จะดําเนินการสอนในลักษณะที่นาสนใจ

และทาทายแลว  ก็ยอมเปนการเอ้ืออํานวยใหผูเรียนไดมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนของเขา

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากข้ึน 
 

การกาํหนดวตัถุประสงค 
 วัตถุประสงคจะเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งสําหรับบทเรียนตางๆ  ซึ่งเปนส่ิงที่คาดหวังเอาไววา

ผูเรียนจะเปนไปเมื่อเรียนเนื้อหานั้นๆ  แลว 

 วัตถุประสงค  จะทําใหผูเรียนทราบทิศทางในการเรียนรู  เพื่อใหดําเนินกิจกรรมการเรียนไปสู

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ การกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอนควรกําหนดเปน

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  ซึ่งเปนวัตถุประสงคที่วัดได  การกําหนดวัตถุประสงคที่แนชัดเชนนี้  จะชวย

ใหครูเนนย้ําเนื้อหาไดถูกตองยิ่งข้ึน  และยังเปนพื้นฐานแนวทางในการประเมินผลการเรียนไดอีกดวย  

วัตถุประสงคยังมีสวนชวยในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการสอนของครูดวย  คือถาผูเรียนไม

สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ครูคาดหวังเอาไวได  ก็หมายความวา  มีขอบกพรองหรือขอผิดพลาดใน     

การสอนเกิดข้ึน 
 

การประเมินผลกอนการเรียน 
 การประเมนิผลกอนการเรียน  จะเปนการชวยใหครูไดทราบถึงผูเรียน  ดังนี ้

1.    ผูเรียนมคีวามรูและความสามารถพืน้ฐานเพียงพอสําหรับบทเรียนใหมหรือไม 

2.    ผูเรียนมทีักษะ  เจตคติ  หรือความรูที่เกีย่วของกับบทเรียนใหมทัง้หมดหรือไม 

 3.    ถาผูเรียนมีความรูความสามารถที่เกีย่วของกับบทเรียนใหมมาบางแลว  ก็ควรจะเร่ิมบท

ใหมที่ตรงไหน  จงึจะเหมาะสมกับพืน้ฐานเดิม 
 
การกาํหนดกจิกรรมการเรยีน 
 กิจกรรมการเรียนจะเปนเสนทางนําผูเรียนไปสูจุดหมายปลายทาง ครูควรจะแสวงหาวิธีการ

สอนใหมๆ  ที่เหมาะสมกับผูเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นนั้น  ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
 1.  แนวทางที่ชัดเจน  ครูควรชี้แจงถึงรายละเอียดที่ชดัเจนเกีย่วกบันโยบาย  และวิธีการเรียน

แตละวิชา  เพื่อใหผูเรียนมโีอกาสไดทราบกอนวา  ครูมีความตองการที่จะใหเขาทําอะไรไดบาง  และ
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ผูเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมการเรียนในแตละข้ันตอนอยางไร  จงึจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ได

วางไว 

 2.  ความเหมาะสมของแตละบทเรยีน  ความมากนอยของบทเรียนแตละบทนั้นข้ึนอยูกับ 

ลักษณะของผูเรียน  คือ  บทเรียนที่จะใชสอนผูเรียนในระดับอุดมศึกษายอมมีความแตกตางไปจาก

บทเรียนสําหรับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา  แตในบางคร้ังผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา  อาจจะปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนที่มีความซับซอนไดดีกวาผูเรียนที่อยูในระดับอุดมศึกษาบางคนที่หยุดเรียนมานาน  

และเพิ่งกลับเขามาศึกษาใหม 

 3.  ความบอยครั้งของการฝกปฏิบัติ  การฝกปฏิบัติใหโอกาสแกผูเรียนในการทาํกิจกรรม 

การเรียนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  การใหผูเรียนไดทําการฝกปฏิบัติบอยคร้ังจะเปนการชวยเพ่ิมพูน

ทักษะ  เจตคติ  และความรูความสามารถใหแกผูเรียน  ทั้งนี้เพื่อใหเขาสามารถเกิดการเรียนรูและ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายได 

 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปฏิกิริยาปอนกลับมีความจําเปนตอการพิจารณาถึงพฤติกรรม

ของผูเรียนเปนอยางมาก  เพราะจะทําใหครูสามารถทราบไดวาพฤติกรรมของผูเรียนมีประสิทธิภาพดี

เพียงพอหรือไม  สําหรับที่จะใชเปนพื้นฐานของการเรียนในบทเรียนใหมตอไป  และถาปรากฏวาผูเรียน

มีความบกพรองเกิดข้ึน  ครูควรใหคําปรึกษาและแนะนําผูเรียน  เพื่อใหเขาสามารถพัฒนาพฤติกรรม

ของเขาไปในทางท่ีตองการตอไป 

5.  การเสริมกําลังใจ  การเสริมกําลังใจหมายถึง  การกระทําใดๆ  ที่แสดงถึงการยกยอง

ชมเชยผูเ รียน  การเสริมกําลังใจเปนการเพ่ิมพูนโอกาสใหแกผู เ รียน  ทั้งนี้ เพื่อทําใหเขาไดมี              

การปฏิบัติงานไปตามแนวทางที่พึงประสงค   ถาผูเรียนสามารถประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่เขา

กระทําก็นับไดวาเปนการเสริมกําลังใจใหแกเขาไดเปนอยางดี 

 6.  สื่อที่เหมาะสม  “ส่ือ”  ในทีน่ี้หมายถงึ  ส่ิงใดๆ  ก็ตามที่ใชในการเสริมสรางการเรียนรู  ส่ือ

อาจจะเปนไดทั้งบุคคล  (ครู  ผูชวยสอน  เพื่อนรวมชั้นเรียน  เปนตน)  วัสดุ  (เทป  ภาพยนตร   แผนภูม ิ 

หนงัสือ  เปนตน)  หรือตลอดจนถึงกิจกรรมตางๆ  (การอาน  การทาํงานในหองปฏิบัติการ  การทํา

โครงการ  การสาธิต  เปนตน) 

 
การประเมินผลหลังการเรียน 
 การประเมินผลหลังการเรียน  เปนกระบวนการที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง             

การประเมินผลจะชวยใหครูไดมีโอกาสในการพิจารณาถึงผลสําเร็จของการดําเนินการสอนอีกดวย  ครู

ควรมีหลักฐานที่สามารถทําการวัดผลการเรียนของผูเรียน  เพื่อใชในการยืนยันขอเท็จจริงไดวา  ผูเรียน

ไดเกิดการเรียนรูข้ึนแลวหรือไม 
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การปรับปรุงแกไข 
 หลังจากการประเมินผลหลังการเรียนแลว  ครูควรจะไดทบทวนดูวาผลที่ไดเปนอยางไร  บรรลุ

วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  ถายังไมบรรลุวัตถุประสงค  ครูควรจะหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน  และ

ปรับปรุงแกไขเสีย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําหลักการและทฤษฎีของเฮอรเชอรเขามาใชในข้ันของการวัดทักษะ

ปฏิบัติเนื่องจากในทฤษฎีนี้เนนการปฏิบัติ  กลาวคือ  ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอนที่

กําหนดให  และไดมีการเสริมแรงเขาไปในตัวบทเรียนซ่ึงมีผลยอนกลับตอผูเรียนในทันที  และผูวิจัยใน

ฐานะครูนักศิลปะก็ไดแสวงหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนโดยไดผานการตรวจสอบจาก

ผูเชี่ยวชาญไมวาจะเปนในดานของเนื้อหาและดานเทคโนโลยีเพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง

ในดานตางๆ 

 

5.  เอกสารเก่ียวกับกลุมทัศนศิลป 
 กลุมทัศนศิลปเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค                 

มีจินตนาการทางศิลปะ   ชื่นชมความงาม  สุนทรียภาพ  ความมีคุณคา  ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย  

ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยตรงทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  

อารมณและสังคม  ตลอดจนนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม  สงเสริมใหผูเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง       

อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได  ดวยการมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  

สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข 

 การเรียนศิลปะมุงใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ  การคิดที่เปนเหตุเปนผลถึงวิธีการทาง

ศิลปะ  ความเปนมาของรูปแบบ  ภูมิปญญาทองถิ่น  และรากฐานทางวัฒนธรรม  คนหาวาผลงาน

ศิลปะส่ือความหมายกับตนเอง  คนหาศักยภาพ  ความสนใจสวนตัว  ฝกการรับรู  การสังเกตที่

ละเอียดออนอันนําไปสูความรัก เห็นคุณคาและเห็นความซาบซึ้งในคุณคาของงานศิลปะและ            

ส่ิงรอบตัว  พัฒนาเจตคติ  สมาธิ  รสนิยมสวนตัว  มีทักษะ  กระบวนการ  วิธีการแสดงออก  การคิด

สรางสรรค  สงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคม  ในบริบทของการสะทอน

วัฒนธรรมทั้งของตนเองและวัฒนธรรมอ่ืน  พิจารณาวาผูคนในวัฒนธรรมของตนมีปฏิกิริยาตอบสนอง

ตองานศิลปะ  ชวยใหมีมุมมองและเขาใจโลกทัศนกวางไกล  ชวยเสริมความรู  ความเขาใจ  มโนทัศน

ดานอ่ืนๆ  สะทอนใหเห็นมุมมองของชีวิต  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และความ

เช่ือความศรัทธาทางศาสนา  ดวยลักษณะธรรมชาติของกลุมทัศนศิลป  การเรียนรูเทคนิค  วิธีการ

ทํางาน  ตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออกอยางอิสระ  ทําใหผูเรียนไดรับการาสงเสริม  สนับสนุนให
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คิดริเร่ิมสรางสรรค  ดัดแปลงจินตนาการ  มีสุนทรียภาพและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและ

สากล 

 เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานในกลุมสาระทัศนศิลปแลวแลว  ผู เรียนจะมีจิตใจงดงาม             

มีสุนทรียภาพ  รักความสวยงาม  ความเปนระเบียบ  รับรูอยางพินิจนพิเคราะห  เห็นคุณคา

ความสําคัญของศิลปะ  ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนเปนศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิ

ปญญาของคนในชาติ  สามารถคนพบศักยภาพความสนใจของตนอันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือ

ประกอบอาชีพทางศิลปะมีจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  มีความเช่ือมั่นพัฒนาตนเองไดและ

แสดงออกอยางสรางสรรค  มีสมาธิในการทํางาน  มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข     

เมื่อจบการศึกษาในชวงช้ันที่  2  (ที่ผูวิจัยไดศึกษา)    ผูเรียนจะมีคุณภาพ  ดังนี้ 

ชวงช้ันที ่ 2  (ประถมศึกษาปที่  4 – 6)   

 สรางและนาํเสนอผลงานศิลปะจากจนิตนาการ  ความคิดสรางสรรค  การสังเกตทางศิลปะ  

ไดแก  ทัศนธาตุ  องคประกอบดนตรี  องคประกอบนาฏศิลป  ทักษะในการใชเทคนิคใหเกิดผลตาม

ความตองการของตนเอง  และอธิบายใหผูอ่ืนรับรูโดยใชศัพทเบ้ืองตนทางศิลปะได 

รับรูทางศิลปะ ไดแก ทัศนธาตุ  องคประกอบดนตรี  นาฏศิลป  ซึ่งสามารถชวยในการวิเคราะห

งานศิลปะ  และอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจความสวยงาม  และความไพเราะของศิลปะได 

ระบุงานศิลปะที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมในทองถิ่นได  อธิบายใหผูอ่ืนเขาใจประวัติศาสตรหรือ

เหตุการณในปจจุบันมีผลหรือไดรับอิทธิพลจากงานศิลปะได 

นําความรูทางศิลปะสาขาตางๆ  ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวนัและการเรียนรูกลุมสาระอ่ืนๆ  

สนใจสรางงานศิลปะ   มีความสุขกับการทํางาน   มั่นใจในการแสดงออก   ยอมรับ

ความสามารถของผูอ่ืน 

ตระหนัก  ชื่นชมในคุณคาของศิลปะ  ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถิ่น  ภูมิปญญาไทยและสากล  (การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ. 2544: 1-4)   

สาระการเรียนรูสาระทัศนศิลป  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  (การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระ         

การเรียนรูศิลปะ. 2544: 96) 

มาตรฐาน  ศ 1.1 

 -  การสื่อความคิด  จินตนาการ  ความรูสึก  ประทับใจ  จากการรับรูดวยงานทัศนศิลปโดยใช

รูปแบบเทคนิควิธีการตางๆ 

 -  ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 

     เทคนิค  วิธกีารสรางงานทัศนศิลป 
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 -  การเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ  ใหเหมาะสมกับการทํากจิกรรมศิลปะ 

 -  การรับรูความงามในธรรมชาติส่ิงแวดลอมของงานศิลปะ 

    วิธีการแสดงออกอยางสรางสรรค 

 -  ความหมายของงานทัศนศิลป 

      ความหมายของทัศนชาติ 

     ความงามของศิลปะ 

 -  การใชความรูทางทัศนศิลปกับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  และชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน  ศ 1.2 

 -  ความรูเกี่ยวกับผูสรางงานศิลปะและผลงานทัศนศิลปในทองถิน่ 

 -  ความงามของงานศิลปะที่เกีย่วของกับวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น   

 

 ตามปกติแลวมนุษยนั้นมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  และ

ไดถูกปลูกฝงใหสนใจและรักในส่ิงแวดลอมของตนเองอยูเสมอ  เนื่องจากในปจจุบันนี้สภาพแวดลอม

และสภาพจิตใจของมนุษยเราไดเปล่ียนไปอยางมาก  ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงนําวิชาทัศนศิลป

มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตองการใหเสริมสรางใหชีวิตมนุษยเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  

ชวยใหมีจิตใจงดงาม    มีสมาธิ  สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสมดุล  อันเปนรากฐานของ       

การพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ  เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติโดยสวนตน  และสงผลตอ   

การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมตอไป 

 

6.  เอกสารเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจ 
 นักวชิาการไดใหความหมายของ  ”ความพึงพอใจ”  ไวหลายประการ  ดังนี ้

 กูด  (Good. 1973 : 320)  กลาวถงึความพงึพอใจ  หมายถึง  ระดับความรูสึกพอใจ  ซึง่เปนผล

จากความสนใจ  และเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ 

 วอลเลอรสเตน  (Wallerstein. 1971 :256)  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกที่เกิดข้ึนเมื่อ

ไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย  และอธิบายวา  ความพึงพอใจ  เปนกระบวนการทางจิตวิทยา      

ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน  แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมีจากการสังเกตพฤติกรรมของคน

เทานั้น  การที่จะทําใหคนเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัยและองคประกอบที่เปนสาเหตุแหง

ความพึงพอใจนั้น 



 28 

 โวลแมน  (Wolman. 1973: 217)  ใหความหมายของความพึงพอใจไววา  เปนความรูสึกเมื่อ

ไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย  ความตองการหรือแรงจูงใจ 

 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529: 321)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกพอใจในงาน    

ที่ทํา  เมื่องานนั้นใหประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ  ซึ่งสามารถตอบสนอง   

ความตองการพื้นฐานของเขาได  และกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับพื้นฐานความตองการของมนุษยตาม

ทฤษฎีของมาสโลววา  หากความตองการพื้นฐานของมนุษยไดรับการตอบสนอง ก็จะทําใหเกิด     

ความพึงพอใจ  ซึ่งมาสโลวไดแบงความตองการพื้นฐานออกเปน  5  ข้ัน  คือ 

1. ความตองการทางดานรางกาย 

2. ความตองการความปลอดภัย 

3. ความตองการสังคม 

4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองจากสังคม 

5. ความตองการความสมหวังในชีวิต 

สมรภูมิ  ขวัญคุม  (2530: 9)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ผลรวมของความรูสึกชอบ

ของบุคลลากรอันเกิดจากทัศนคติที่มีคุณภาพและสภาพของหนวยงาน  อันไดแก  การจัดองคการ      

การจัดระบบงาน  การดําเนินงาน  สภาพแวดลอมของการทํางาน  ประสิทธิภาพของหนวยงาน  

ตลอดจนการบริหารงานบุคคล  ซึ่งคุณภาพและสภาพของหนวยงานดังกลาวมีผลกระทบตอ         

ความตองการของบุคคลและผลตอความพึงพอใจของบุคคลนั้น 

เทอดศักด์ิ เดชคง (2542: 9) กลาววาความพึงพอใจมาจากความคาดหวังและการเปรียบเทียบ 

จากความหมายของความพึงพอใจในบุคคลตางๆ  ไดกลาวไว  สรุปไดวาความพึงพอใจหมายถึง  ส่ิงที่

บุคคลเกิดความชอบ  รูสึกสนใจและสบายใจ  เมื่อไดผลรับส่ิงที่ดีทําใหตนรูสึกดี  หรือไดรับความสําเร็จ

ตามความมุงหมาย 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

การที่บุคคลจะเกิดความพงึพอใจในการเรียนจะตองอาศัยปจจัยหลายอยางมากระตุนใหเกิด

ความรักหรือมเีจตคติที่ดีตอการเรียนนัน้  บุคคลจะเกิดความพึงพอใจนั้นจะตองมกีารจูงใจใหเกิดข้ึน 

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529 : 155)  ไดกลาวถึง  ความหมายของการจูงใจ  สรุปไดวาการจูงใจ  

คือ  การชักจูงใหบุคคลปฏิบัติหรือชักจูงใหสมาชิกเกิดความพอใจที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ

ตามที่คาดหวังไว 
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สมรภูมิ  ขวัญคุม  (2530: 9)  ไดกลาวถึงความพึงพอใจ  โดยการสรุปเนื้อความจากแนวคิด

ของ  เซเลสนคิ  (Zalesnich)  สรุปไดวาความพึงพอใจเกิดจากการตอบสนองความตองการของบุคคล  

ซึ่งแบงออกเปน  2  อยาง  ดังนี ้

1.  ความตองการภายนอก  หรือความตองการทางกายภาพ  เชน  ความสะดวกสบายใน

สถานที่ทํางาน  ความมั่นคงในหนาที่การงาน  การไดทํางานที่ตนถนัด  เปนตน 

2.  ความตองการภายใน  หรือความตองการทางจิตใจ  เชน  ความเปนเพื่อน  การเปนที่

ยอมรับและไดรับความไววางใจจากผูรวมงาน  ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน  เปนตน 

ความตองการของคนเปล่ียนแปลงอยู ตลอดเวลา  ยากที่ จะกํ าหนดไปตายตัวได                   

การเปล่ียนแปลงนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ  เชน  อายุ  การศึกษา  รายได  สถานภาพ  ฯลฯ  ซึ่ง

มิไดอยูคงที่รวมทั้งสภาพแวดลอมตางๆ  ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาเชนกัน 

เฮอรซเบิรก  และคนอ่ืนๆ  (Herzberg ; & others. 1959: 60 – 65)  ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ

การจูงใจคนในการทํางาน  โดยที่เขาและคณะเพื่อนรวมงานที่สถาบันจิตวิทยาบริการแหงพิตสเบอรก  

(Phychological  Service  of  Pittburg)  ไดสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชี  200  คน  จากธุรกิจและ

อุตสาหกรรม  11  แหง  ณ  เมืองพิตสเบอรก  คําถามที่เขาใชในการสัมภาษณนั้นเกี่ยวกับสิ่งที่ทําให

คนงานพอใจและมีความสุขในการทํางานและเปนส่ิงที่คนงานไมพอใจและไมมีความสุขในการทํางาน  

จากการวิเคราะหคําตอบที่ไดรับ  เฮอรซเบิรก  ไดขอสรุปวา  คนเรามีความตองการที่แยกออกจากกัน

โดยอิสระอยู  2  ประเภท  และแตละประเภทมีผลตอพฤติกรรมของคนในทางที่ตางกันคือ  เมื่อคนรูสึก

ไมพอใจในงานเขาจะมองในเรื่องสภาพแวดลอมของงานที่เขาทํา  และเมื่อเขารูสึกพอใจในงานเขาจะ

มองในเร่ืองของงานทั่ทํา 

เฮอรซเบิรก  มีความเหน็วาส่ิงที่ตรงกันขามกับความพอใจ  (Satisfaction)  ไมใชความพอใจ

ดังที่เชื่อกันแตเดิม  การขจัดส่ิงทีท่ําใหเกดิความไมพอใจข้ึนแทนที ่  เปนเพยีงแตทาํใหเปนกลาง  ก็คือ

ยังยนิดีที่จะทาํงานตอไปอยางเดิมเทานัน้  เขาใหความเห็นวา  ส่ิงที่ตรงกันขากับความพอใจ  คือความ

ไมพอใจและส่ิงที่ตรงกันขามกับความไมพอใจคือความพอใจ 

 

ภาพแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับความพอใจ – ไมพอใจ 

 
ความคิดด้ังเดิม 

ความพอใจ    ……………….……..  ความไมพอใจ 

    (Satisfaction)         (Dissatisfaction) 

ภาพประกอบ  3  แสดงแนวความคิดด้ังเดิม 
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ความคิดใหมของเฮอรเบิรก  (Herzberg) 
ปจจัยจูงใจ 

ความพอใจ               ……………….……..  ไมมีความพอใจ 

             (Satisfaction)                 (No  satisfaction) 

 

ปจจัยอนามัย 

ไมมีความพอใจ      ……………….……..  ความไมพอใจ 

 (No  satisfaction)     (Dissatisfaction) 

ภาพประกอบ  4  แสดงแนวความคิดใหมของเฮอรซเบิรก  (Herzberg) 

 

 แนวความคิดของเฮอรซเบิรกนี้  แยกส่ิงที่ทําใหเกิดความพอใจกับส่ิงที่เกิดความไมพอใจใน       

การออกจากกันอยางเห็นไดชัดเจน  การลดสิ่งที่ทําใหไมพอใจสามารถทําใหเกิดความสงบในองคการ

ได  และอาจสรางแรงจูงใจไดเพียงเล็กนอยเทานั้น  ไมใชส่ิงที่จูงใจโดยตรง  ปจจัยทั้ง  2  กลุม  ดังนี้ 

 ปจจัยอนามัย  (Hygine  Factors) 

1. นโยบายและการบริหารงาน 

2. วิธีการบังคับบัญชา 

3. สภาพการทํางาน 

4. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ 
5. คาจาง  สถานภาพ  และความปลอดภัยในการทํางาน   

ปจจัยจูงใจ  (Motivation) 

1. ความสําเร็จในการทํางาน 

2. การยอมรับนบัถือ 

3. งานทีท่าทาย 

4. ความรับผิดชอบที่เพิม่ 

5. ความกาวหนา 

6. การเจริญเติบโตขององคการ 
สรุปทฤษฎีของเฮอรซเบิรก  ไดวา  ผูบริหารตองทําทั้งสองประการคือ  พยายามลดความไม

พอใจโดยใชปจจัยอนายมัย  และใชปจจัยจูงใจไปพรอมๆ  กัน  จึงจะเกิดประโยชนตอองคการ 
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วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 
มีการศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหตุผลและผลระหวางสภาพทางจิตใจกับผลการเรียน จุด

ที่นาสนใจจุดหนึ่งคือ  การสรางความพอใจในการเรียนต้ังแตเร่ิมตนใหกับเด็กทุกคน  ซึ่งในเร่ืองนี้มีผูให

แนวคิดไวหลายทาน  ดังนี้ 

สกินเนอร  (Skinner. 1972: 96–120)  มีความเห็นวาการปรับพฤติกรรมของคนอาจทําไดโดย

เทคโนโลยีทางกายภาพและชีวภาพเทานั้น  แตตองอาศัยเทคโนโลยีพฤติกรรม  ซึ่งหมายถึงเสรีภาพ  

และความภาคภูมิ  จุดหมายปลายทางที่แทจริงของของการศึกษา  คือ  การทําใหคนมีความเปนตัว

ของตัวเอง    มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตน  เสรีภาพและความภาคภูมิ  เปนครรลองของ   

การไปสูความเปนคนดังกลาวนั้น 

เสรีภาพในความหมายของสกินเนอร  หมายถึง  ความเปนอิสระจากการควบคุมการวิเคราะห

และเปล่ียนหรือปรับปรุงรูปแบบใหแกส่ิงแวดลอมนั้น  โดยทําใหอํานาจการควบคุมออนตัวลงจนบุคคล

เกิดความรูสึกตนวาตนมิไดถูกควบคุมหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ  ที่เนื่องมาจากความกดดันภายนอก

บางอยาง  บุคคลควรไดรับการยกยองยอมรับในผลสําเร็จของการกระทํา  แตการกระทําที่ควรไดรับ

การยกยองยอมรับมากเทาไร  จะตองเปนการกระทําที่ปลอดจากการบังคับหรือส่ิงควบคุมใดๆ  มาก

เทานั้น  นั่นคือสัดสวนปริมาณของการยกยองยอมรับที่ใหแกการกระทําจะเปนสวนกับความเดนหรือ

ความสําคัญของสาเหตุที่จูงใจใหกระทํา 

สกินเนอร  ไดอางคํากลาวของ  จอง – จาค  รุสโซ  (Jean – Jacques  Rousseau)  ที่แสดง

ความคิดในแนวเดียวกันจากหนังสือ  “เอมีล”  (Emile)  โดยไดขอคิดแกครูวาจงทําใหเด็กเกิดความเช่ือ

วาเขาอยูในความควบคุมของตัวเขาเอง  แมวาผูควบคุมที่แทจริงคือครู  ไมมีวิธีการใดดีไปกวาการให

เขาไดแสดงดวยความรูสึกวา  เขามีอิสระเสรีภาพ  ดวยวิธีนี้คนจะมีกําลังใจดวยตนเอง  ครูควรปลอย

ใหเด็กไดทําเฉพาะส่ิงที่เขาอยางทํา  แตเขาควรจะอยากทําเฉพาะส่ิงที่ครูตองการใหเขาทําเทานั้น 

 

แนวคิดของสกินเนอรสรุปไดวา  เสรีภาพนําไปสูความภาคภูมิ  และความภาคภูมินําไปสู  

ความเปนตัวของตัวเอง  เปนผูมีความรับผิดชอบตอการคิดตัดสินใจการกระทําและผลที่เกิดข้ึนจาก 

การกระทําของตนเอง  และนั่นคือ  เปาหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษาส่ิงที่สกินเนอรตองการ

เนน  คือ  การปรับแกพฤติกรรมของคน  ตองแกดวยเทคโนโลยีของพฤติกรรมเทานั้นจึงจะสําเร็จ  สวน

การจะใชเทคโนโลยีของพฤติกรรมนี้กับใคร  อยางไร  ดวยวิธีไหน  ถือเปนเร่ืองของการตัดสินใจใช

ศาสตร  ซึ่งตองอาศัยภูมิปญญาของผูใชเทานั้น 

ไวทเฮด (Whitehead. 1976: 1–41)  มีความคิดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ในทํานองเดียวกัน  เขากลาวถึง

จังหวะของการศึกษา  และข้ันตอนการพัฒนาวามี 3 ข้ันตอน คือ จุดยืน จุดแยง  และจุดปรับซึ่งไวทเฮด  
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เรียกช่ือใหมที่ใชในการศึกษาวา  การสรางความพอใจ  การทําความกระจาง  และการนําไปใชใน    

การเรียนรูใดๆ  ควรเปนไปตาม  3  จังหวะนี้  คือ 

การสรางความพอใจ  -  นักเรียนรับส่ิงใหมๆ  มีความต่ืนเตน  พอใจในการไดพบและเก็บส่ิง

ใหมๆ 

การทาํความกระจาง  -  มีการจัดระบบระเบียบ  ใหคําจํากัดความ  มกีารกําหนดขอบเขตที่

ชัดเจน 

การนาํไปใช  -  นําส่ิงใหมๆ  ที่ไดมาไปจัดส่ิงใหมๆ  ทีจ่ะไดพบตอไป  เกดิความต่ืนเตนที่จะเอา

ไปจัดส่ิงใหมๆ  ทีเ่ขามา 

ไวทเฮด  กลาวถึงการสรางภูมิปญญาในระบบการศึกษาวา  ไดปฏิบัติกันอยางผิดพลาดมา

ตลอด  โดยการใชวิธีการฝกทักษะอยางงายๆ  ธรรมดาๆ  และคาดเอาวาจะทําใหเกิดภูมิปญญาได  

ถนนที่มุงสูความเกิดภูมิปญญามีอยูสายเดียวคือ  เสรีภาพในการแสดงความรู  และถนนที่มุงสูความรูก็

มีสายเดียวเชนกันก็คือ  วิทยาการที่จัดไวอยางเปนระบบ  ดังนั้น  เสรีภาพและวิทยาการ  เปน

สาระสําคัญสองประการของการศึกษาประกอบเปนวงจรการศึกษา  3  จังหวะ  คือ  เสรีภาพ  -  

วิทยาการ  -  เสรีภาพ  ซึ่งเสรีภาพในจังหวะแรกก็คือ  ข้ันตอนการสรางความพอใจ  วทิยาการในจงัหวะ

ส่ือที่สองคือ  ข้ันทําความกระจาง  และเสรีภาพในชวงสุดทายคือ  ข้ันการนําไปใช  วงจรเหลานี้ไมไดมี

วงจรเดียว  แตมีลักษณะเปนวงจรซอนวงจร  วงจรหนึ่งเปรียบไดกับเซลลหนึ่งหนวย  และข้ันตอน     

การพัฒนาอยางสมบูรณของมันก็คือ  โครงสรางอินทรียของเซลลเหลานั้น  เชนเดียวกับวงจรเวลาที่มี

วงจรเวลาประจําวัน  ประจําสัปดาห  ประจําเดือน  ประจําป  ประจําฤดูกาล  เปนตน  วงจรของบุคคล

ตามชวงอายุ  จะเปนระดับ  ดังนี้ 

ต้ังแตเกิด  จนถึงอายุ  13  หรือ  14  ป  เปนข้ันของความสนใจ 

อายุ  14 – 18  ป  เปนข้ันของการคนหาความกระจาง 

อายุ  18  ปข้ึนไป  เปนข้ันของการนําไปใช 

นอกจากนีว้ทิยาการทัง้หลายในแขนงตางๆ  ก็มวีงจรของการพัฒนาการเหลานี้เชนกัน 

ส่ิงที่ไวทเฮดตองการย้ําเร่ืองนี้ก็คือ  ความรูที่ตางแขนงวิชา  การเรียนที่ตางวิธการ  ควรใหแก

นักเรียนเมื่อถึงเวลาสมควร  และเมื่อนักเรียนมีพัฒนาการทางสมองอยูในข้ันเหมาะสม  หลักการนี้เปน

ที่ทราบกันทั่วไปอยูแลว  แตยังไมมีการถือปฏิบัติโดยคํานึงถึงจิตวิทยาในการดําเนินการทางการศึกษา  

เร่ืองทั้งหมดนี้ยังไมไดถูกหยิบยกข้ึนมาอภิปรายเพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและถูกตอง        

ความลมเหลวของการศึกษาเกิดจากการใชจังหวะการศึกษาไมเหมาะสม  โดยเฉพาะการสราง    

ความพอใจหรือจังหวะของเสรีภาพในชวงแรก  การละลายหรือขาดประสบการณในสวนนี้  ผลที่เกิดข้ึน
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คือ  ความรูที่ไรพลังและไรความคิดริเร่ิม  ผลเสียหายสูงสุดที่เกิดข้ึน  คือความรังเกียจไมยอมรับ

ความคิดนั้น  และนําไปสูการไรความรูในที่สุด 

การพัฒนาคุณลักษณะใดๆ   ตามวิถีทางธรรมชาติ   ควรตองสรางกิจกรรมที่ทําใหเกิด     

ความพึงพอใจในตัวมันเอง  เพราะการพอใจที่จะทําใหคนมีการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม  สวน

ความเจ็บปวดแมจะทําใหเกิดการตอบสนองแตก็ไมทําใหคนพอใจ  ไวทเฮดสรุปวา  ในการสรางพลัง

ความคิดไมมีอะไรมากไปกวาสภาพจิตใจที่มีความพึงพอใจในขณะทํากิจกรรม  สําหรับการศึกษาดาน

เชาวปญญานั้น  เสรีภาพเทานั้นที่จะทําใหเกิดความคิดที่มีพลัง  และความคิดริเร่ิมใหมๆ 

เมื่อประมวลความคิดของสกินเนอรและไวทเฮด  เขาดวยกัน  สรุปไดวา  เสรีภาพเปนตนเหตุ

ของการนําบุคคลไปสูจุดหมายปลายทางที่การศึกษาตองการ  นั่นคือการเปนบุคคลที่เปนตัวของตัวเอง

มีความรับผิดชอบตอผลการกระทําของตน 

เสรีภาพเปนบอเกิดความพึงพอใจ  ดังนั้น  เสรีภาพในการเรียน  จึงเปนการสรางความพอใจ  

ในการเรียน  ความพอใจทําใหคนมีพัฒนาการในตนเอง  (Whitehead. 1967: 29–41)  วิธีการของ   

การใหเสรีภาพในการเรียนเปนเร่ืองที่กําหนดขอบเขตเนื้อหาไดยาก แตความหมายโดยทั่วไป คือการให

นักเรียนมีโอกาสเลือกและตัดสินใจดวยตนเองและเพื่อตนเอง  เปนการควบคุมที่ผูถูกควบคุมไมรูตัว  

ดังนั้น  แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนบางประการสําหรับการจัดการศึกษา  คือการจัดใหมีวิชาเลือกหลาย

วิชาหรือการจัดใหมีหัวขอเนื้อหาหลายเร่ืองในวิชาเดียวกัน  หรือมีแนวทางการเรียนหลายแนวทาง    

ในการเรียนเร่ืองเดียวกัน  เปนตน 

 

อาจกลาวไดวาความพึงพอใจของนักเรียนในการศึกษาเลาเรียนนั้นเกิดข้ึนจากองคประกอบ

ตางๆ  เหลานี้  คือ  คุณสมบัติของครู  วิธีสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลของ

ครู  จึงจะประสบความสําเร็จในการเรียน  ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่จะสราง

ความสุขในการเรียนใหกับนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนมีความพึงพอใจ  มีความรักและมีความ

กระตือรือรนในการเลาเรียน  โดยการปรับปรุงองคประกอบตางๆ  ของครู  มีการใหกําลังใจแกนักเรียน

ที่กระทําความดี  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียน  สงเสริมใหนักเรียนมีความเจริญกาวหนา  การสราง

สภาพแวดลอมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่เหมาะสม  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  รวมทั้ง

รับฟงและใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนมีปญหาทุกขรอน  ปจจัยความพึงพอใจนี้จึงเปนส่ิงสําคัญ

ประการหนึ่งจะสงผลใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน 
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7.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวจิัยที่เกีย่วของกับความพึงพอใจ 
  

งานวจิัยในประเทศ 
 สุรพล  เย็นเจริญ  (2543: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  และมัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนปทุมคงคา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  

กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางจํานวน  64  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  4  ตัวเลือก  จํานวน  66  ขอ  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่

เรียนตางชั้นป  มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาการอาชีพธุรกิจดานครูผูสอนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  แตเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวนักเรียนที่เรียนตางชั้นป  มีความพึงพอใจทั้ง 3 ดาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ทรงสมร  คชเลิศ  (2543: บทคัดยอ)  ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนกลุมวิชาการเลขานุการ

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี  และวิทยาลัยพาณิชยการ       

เชตุพน  กลุมตัวอยางคือนักศึกษาช้ันปที่  3  ทั้ง  2  สถาบัน  รวมจํานวน  186  คน  ทําการศึกษา  4  

ดาน  คือ  ดานหลักสูตรวิชาการเลขานุการ  ดานครูผูสอน  ดานวิธีและกิจกรรมการเรียนการสอน  และ

ดานส่ือการเรียนการสอนและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่

เรียนสถานศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการเรียนกลุมวิชาเลขานุการ  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนการสอน  ดานส่ือการเรียนการสอน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และ

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานหลักสูตรวิชาการเลขานุการ  ดาน

ครูผูสอน  ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  และโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

 รุงฤดี  เอ่ียมนิรัตน  (2544: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการศึกษาในโรงเรียน

สหวิทยาเขตของผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และผูปกครองในสหวิทยาเขตปูทูลกระหมอม  จังหวัด

มหาสารคาม  กลุมตัวอยางจํานวน  544  คน  เคร่ืองมือเคร่ืองใชคือ  แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมา

ตราสวนประมาณคา  โดยไดทําการศึกษา  4  ดาน  คือ  ดานอาคารสถานที่  ดานครูและบุคลากรทาง  

การศึกษา  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  และดานบริหารการศึกษา  ผลการศึกษา

พบวา  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนสหวิทยา

เขตปูทูลกระหมอม  จังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมและรายดาน  4  ดาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยผูบริหาร ครู  และนักเรียนมีความพึงพอใจมากกวาผูปกครอง 
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 ธนัชชา  พุทธธรรม  (2545: บทคัดยอ)  ศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการสํานัก

หอสมุดกลางของนิสิตระดับปริญญาตรี  ภาคสมทบ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (ตอเนื่อง 2 ป)  

คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กลุมตัวอยางคือนักศึกษาช้ันปที่  3  และปที่  4  

วิชาเอกการบัญชีและวิชาเอกการตลาด  จํานวน  268  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ  

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบริการหอสมุดกลางของนิสิต  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจ

ในการใชบริการสํานักหอสมุดกลางดานทรัพยากร  ดานการบริการ  ดานบุคลากร  ดานส่ือสารสนเทศ  

และรวมทุกดานของนิสิตที่มีความถี่ในการใชบริการสํานักหอสมุดกลางแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  สวนความพึงพอใจในการใชบริการสํานักหอสมุดกลางดานอาคารสถานท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
งานวจิัยตางประเทศ 
 โอซูเค  (Osueke. 1991: 4169 – A)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ

ในการทํางานของอาจารยที่ทํางานเต็มเวลา  ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในดาโกตาใต  ผลการวิจัย

พบวา 

  1.  องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยที่ทํางานเต็ม

เวลาทั้ง  2  ดาน  คือ  งานที่ทํา  ความสําเร็จในการทํางาน  ความไมพึงพอใจในการทํางานเกิดจาก

นโยบายของผูบริหาร  เงินเดือนตํ่า  ผลประโยชนและคาตอบแทนไมเพียงพอ 

  2. องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของอาจารย  ไดแก  งาน

สวนตัว  การสอนสวนตัว   ความรับผิดชอบในอาชีพ  ความกาวหนาในอาชีพ  การนิเทศของผูบริหาร  

สถานภาพทางดานอาชีพ  ความมั่นคงในการทํางานที่ทํา  สภาพการทํางาน  ความสัมพันธสวนตัว  

สิทธิในการตัดสินใจ  และสมรรถภาพทางดานเทคนิค 

 คามูเช  (Kamuche. 1994)  ไดศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจและภาพพจนของมหาวิทยาลัยของ

นิสิตภาคบริหารธุรกิจที่มีตอมหาวิทยาลัย  8  ดาน  โดยศึกษากับนิสิตจํานวน  639  คน  ของภาควิชา

บริหารธุรกิจที่กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสเหนือ  (UNT)  และมหาวิทยาลัยสตรีแหงรัฐเท็กซัส  

(TWU)  กลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนสําหรับการวิจัยคร้ังนี้พบวา  ภาพพจน

ของมหาวิทยาลัยมีความสําคัญตอการตัดสินใจเขาเรียน  ในการวิจัยคร้ังนี้นิสิตใหความเห็นวา  

มหาวิทยาลัยทั้งสองแหงที่ทําการศึกษามีภาพพจนเชิงบวก  และนิสิตของมหาวิทยาลัยสตรีแหงรัฐ   

เท็กซัส  (TWU)  มีความพึงพอใจตอระบบสถาบันและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสูงกวานิสิต

มหาวิทยาลัยเท็กซัสเหนือ  (UNT)  และนิสิตที่มิไดเขาเรียนมาต้ังแตตนทั้งสองมหาวิทยาลัยมี       



 36 

ความพึงพอใจสูงกวานิสิตที่เรียนมาในระยะยาว  และในประการสุดทายนิสิตไดมีความเห็นวาทั้งสอง

มหาวิทยาลัยมีการบริการอยูในระดับกลาง 

 โควิงตัน  (Covington. 1998: 6990 – A)  ไดศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจเปรียบเทียบระหวางผูจัดการดานสุขภาพอนามัยชายและหญิง  ผลวิจัย

ไมพบวาเพศมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน  และแรงจูงใจของผูจัดการทั้งเพศชายและเพศ

หญิงแตประการใด 

 โควิงตัน  (Covington. 1998: 6990 – A)  ไดศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน  ไดแก  รายไดจากการทํางาน         

การไดรับประสบการณ  และความรูขณะอยูโรงเรียน  การไดมีโอกาสฝกงานและไดทํางานเต็มเวลาไม

พบความแตกตางระหวางผูรวมโครงการเขาสูอาชีพกับผูรวมโครงการ 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศสรุปไดวา  ความพึงพอใจนั้นมี

ความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน  และมีความสําคัญกับการเรียนการสอนอีกดวย  นักเรียน      

จะสามารถเรียนรูในส่ิงตางๆ  ไดดีนั้น  สวนหนึ่งมาจากนักเรียนมีความรูสึกชอบหรือพอใจในการเรียน

ประสบความสําเร็จในการเรียนวิชานั้นๆ  ได 
 
งานวจิัยที่เกีย่วของกับการสรางมโนทัศน 
 งานวจิัยในประเทศ 
 อัจฉรียรัตน  โลหะพรหม  (2530: บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการใชชุดชวยจัด      

มโนทัศนที่มีตอการอานภาษาอังกฤษและกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  จํานวน  

176  คน  จัดแบงเปน  4  หองเรียน  เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  2  หองเรียน  ซึ่งกลุม

ทดลองสอนโดยใชชุดชวยจัดมโนทัศนลวงหนาประเภทสื่อประสม  กลุมควบคุมสอนตามคูมือของ

กระทรวงศึกษาธิการ  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและความคงทนในการเรียนรูกลุม

ทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

 ฤทัย ทัพพันธ (2531: บทคัดยอ)  ไดศึกษา  ผลของการใชส่ิงชวยจัดความคิดรวบยอดลวงหนา

ตางชนิดกันกับบทเรียนโปรแกรม  ที่มีตอการเรียนรูและความคงทนในการจําซึ่งกลุมตัวอยางเปน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  ภาคเรียนที่  3  ปการศึกษา  2530  จํานวน  90  คน  แบงเปน  3  

กลุมๆ  ละ  30  คน  ซึ่งแตละกลุมใหส่ิงชวยจัดความคิดรวบยอดลวงหนาชนิดโสตสัมผัส  ชนิดจักษุ

สัมผัสและชนิดส่ิงพิมพ  ตามลําดับ  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  ผลการใชส่ิงชวยจัดความคิดรวบยอดทั้ง  3  

กลุม  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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 ศิริโชค  หอสมบัติ  (2532: บทคัดยอ)  ไดศึกษา  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

สไลดเทป  โดยใชการจัดความคิดรวบยอดแบบยอไวลวงหนา  และทายเนื้อหาที่เสนอสารในเนื้อหา

ลักษณะขูกับเนื้อหาปกติ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4  ปการศึกษา  2532  

จํานวน  120  คน  แบงเปน  4  กลุมๆ  ละ  30  คน  โดยการเปรียบเทียบผลกลุมที่ใหเรียนเนื้อหาจาก

สไลดเทป  แบบที่เสนอสารในลักษณะขูแบบที่เสนอสารปกติและเปรียบเทียบผล  กลุมที่ใชการจัด

ความคิดรวบยอดแบบบทยอไวลวงหนาเนื้อหากับแบบที่จัดไวทายเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวา  กลุมที่มี

การเสนอสารในลักษณะขูกับแบบปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สวนกลุมที่

ใชการจัดความคิดรวบยอดไวลวงหนาและทายเนื้อหา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .05 

 สันติพงศ  แสนรักษ  (2534: บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการใชส่ิงชวยสราง    

มโนภาพแบบโครงเร่ืองกอนการเสนอวีดิทัศน  ที่มีตอการเรียนรู  และความคงทนในการเรียนรูวิชา

วิสัญญีวิทยา    กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาแพทยชั้นปที่   5  จํานวน  2  กลุม  โดยกลุมควบคุมศึกษา

วีดิทัศนที่ไมมีส่ิงชวยจัดมโนภาพ  และกลุมทดลองศึกษาวีดิทัศนที่มีส่ิงชวยจัดมโนภาพแบบโครงเร่ือง  

ซึ่งผลการวิจัยพบวา   การเรียนรูและความคงทนในการเรียนรูของทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 มนพ  สกลศิลปศิริ  (2534: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการใชส่ิงชวยสรางมโนภาพแบบตางๆ  

คือ    แบบเร่ืองยอ    แบบโครงเร่ือง   และแบบคําถามเชิงอัตนัย  กอนการเสนอเทปโทรทัศน  ที่มีตอ

การเรียนรูและความคงทนในการจําวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองการสืบพันธุของสัตว  กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  จํานวน  150  คน  โดยกลุมควบคุมจะศึกษาเนื้อหาจากเทปโทรทัศน

โดยไมไดรับส่ิงชวยจัดมโนภาพ  สวนกลุมทดลอง  3  กลุม  จะไดรับส่ิงชวยจัดมโนภาพแบบเร่ืองยอ  

แบบโครงเร่ือง  และแบบคําถามเชิงอัตนัย  มีผลการเรียนรูและความคงทนในการจําสูงกวาแบบโครง

เร่ือง  และกลุมที่ไมไดรับส่ิงชวยจัดมโนภาพ  โดยที่กลุมที่ไดรับส่ิงชวยจัดมโนภาพแบบเร่ืองยอ  และ

แบบคําถามเชิงอัตนัย  มีผลการเรียนรูและความคงทนในการจํา  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05 

พรพิมล  ทักษะวรบุตร  (2535: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยถึง  ผลของตําแหนงส่ิงชวยจัด  

มโนทัศนแบบคําถามเชิงอัตนัยในสไลดเทป  เร่ือง  “น้ํา”  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่  5  ที่มีความสามารถทางการเรียนรูแตกตางกัน  โดยใหกลุมควบคุมศึกษาเนือ้หาจาก

สไลดเทปที่ไมไดรับส่ิงชวยจัดมโนทัศนและกลุมทดลอง  3  กลุม  ไดรับส่ิงชวยจัดมโนทัศนกอน  

ระหวางและหลังการเสนอสไลดเทป  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุม

ทดลองท้ัง  3  กลุม  มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.5  โดยกลุมนักเรียนที่ไดรับส่ิงชวยจัด   
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มโนทัศนกอนการเสนอสไลดเทปสูงที่สุด  รองลงมาคือกลุมที่ไดรับหลังและระหวางการเสนอสไลดเทป  

และกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิตํ่าที่สุด 

 สุวดี  ศรีนุเสน  (2535: บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความคงทนในการเรียนรู  วิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  พหุนามระหวางวิธีสอนที่ใชส่ิงชวยจัดมโนทัศน

ลวงหนากับ  การสอนตามปกติ  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนกัลยา 

ณวัตร  จังหวัดขอนแกน  จํานวน  102  คน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ          

ความคงทนในการเรียนรู  ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 สุทธิลักษณ  ตรีเศียร  (2537: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเร่ืองโรคเอดส  ของนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

ระหวางการสอนโดยใชส่ิงชวยจัดมโนมติรวมกับการเสนอเทปโทรทัศน  กับการสอนปกติ  กลุมตัวอยาง

เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนโดนเสลาประสาทวิทย  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2537  

จํานวน  68  คน  ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง  แลวจัดนักเรียนเขากลุมทดลอง  34  คน  กลุมควบคุม  

34  คน  โดยกลุมทดลองเรียนดวยการสอนที่ใชส่ิงชวยสรางมโนมติรวมกับการเสนอเทปโทรทัศนกลุม

ควบคุมเรียนดวยการสอนปกติ  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมที่มีการใหส่ิงชวย

สรางมโนมติรวมกับ   การนําเสนอเทปโทรทัศน  และกลุมที่เรียนตามปกติ  มีความแตกตางกันอยางไม

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 นิรุต  ศุภกิจอนันต  (2539: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของส่ิงชวยจัดมโนภาพแบบเร่ืองยอกอน      

การเรียนในบทเรียนโปรแกรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ที่  6  มีจํานวน  60  คน  โดยสุมเปนกลุมควบคุม และกลุมทดลองกลุมละ  30  คน  โดยกลุมควบคุมให

เรียน    จากบทเรียนโปรแกรมที่ไมไดรับส่ิงชวยสรางมโนภาพแบบเร่ืองยอ  และกลุมทดลองไดรับส่ิง

ชวยจัดมโนภาพ  แบบเร่ืองยอกอนการเรียนบทเรียนโปรแกรม  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนของทั้ง  2  กลุม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และกลุมทดลอง            

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม 

 จากการคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา  งานวิจัยที่มีการศึกษาเปรียบเทียบ

ระหวางการใหและไมใหส่ิงชวยสรางมโนทัศนแบบตางๆ  จะมีผลตอการเรียนรูทั้งที่แตกตางกันและไม

แตกตางกัน  และการศึกษาตําแหนงของการใหส่ิงชวยสรางมโนทัศนแตละแบบนั้นพบวา  มีทั้งใหผล

การเรียนรูที่สูงกวาแบบอ่ืนๆ  และการศึกษาเกี่ยวกับผลของการใหส่ิงชวงสรางมโนทัศนแตละแบบนั้น

พบวา  มีทั้งใหผลการเรียนรูที่แตกตางและไมแตกตางกัน  ซึ่งที่ผานมามีการศึกษาผลของการใหส่ิงชวย

สรางมโนทัศนในแบบตางๆ  รวมกับส่ือการเรียนการสอนหลายประเภท  และคอมพิวเตอรก็จัดวาเปน
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ส่ือการเรียนการสอนที่ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและเม่ือใชรวมกันในวิชาทัศนศิลป จะพบวาผลการ

เรียนรูของนักเรียนสูงข้ึนกวา  การเรียนการสอนที่ไมใชส่ือใดๆ  เลย 
 
งานวจิัยตางประเทศ 
 ออซูเบล (Ausubel. 1960: 19)  ไดศึกษาผลของส่ิงชวยจัดมโนทัศนที่จัดไวลวงหนาเนื้อเร่ือง

โดยทดลองกับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาช้ันปที่  4  สาขาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยอิลลินอยส  จํานวน  

120  คน  โดยกําหนดใหกลุมทดลองศึกษาบทความที่มีบทยอเร่ืองที่ตรงกับเนื้อเร่ือง  สวนกลุมควบคุม

ไดศึกษาทบทวนบทความที่มีบทยอเร่ืองที่ตรงกับเนื้อเร่ือง  ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีผล          

การเรียนรูและความคงทนในการจําไดดีกวากลุมควบคุม 

 โปรคเกอร  และคณะ (Proger  and others.1970: 64)  ไดศึกษาผลการเรียนรูที่เกิดจาก     

การใหส่ิงชวยจัดมโนทัศนไวลวงหนากอนการเสนอบทเรียนในลักษณะตางๆ  กัน  คือ  แบบเร่ืองยอที่มี

ใจความตรงกับเนื้อเร่ือง  แบบโครงเร่ือง  แบบขอสอบถูกผิด  และแบบเติมคํากอนการอานเนื้อเร่ืองใช

กลุมตัวอยางจํานวน  124  คน  แบงเปน  4  กลุม  กลุมละ  31  คน  โดยในแตละกลุมแบงเปน

ความสามารถทางภาษากลุมละ  5  ระดับ  คือ  ระดับความสามารถทางภาษาตํ่าสุด  ตํ่า  ปานกลาง  

สูงกวาปานกลางและสูงสุด  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  การใหส่ิงชวยจัดมโนทัศนทั้ง  4  แบบ  จะใหผล   

การเรียนรูสูง  ในกลุมที่มีระดับของความสามารถทางภาษาตํ่าสุด  ตํ่า  ปานกลาง  สูงกวาปานกลาง

และสูงสุด  มีผลการเรียนไมแตกตางกันและพบวา  การใหส่ิงชวยจัดมโนทัศนแบบเร่ืองยอและแบบ

โครงเร่ือง  จะทําใหผลการเรียนรู  สูงกวา   มโนทัศนแบบถูกผิดและแบบเติมคํา 

 ลูคาส (Lucas.1972: 33)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ  ผลของการใชส่ิงชวยจัดมโนทัศนกอน    

การเรียน  3  รูปแบบ  ในการเรียนเนื้อหาชีววิทยา  ของนักเรียนระดับ  7  ซึ่งส่ิงชวยจัดมโนภาพใหตาม

ลักษณะและแบบการรับสัมผัส  3  แบบ  คือ  ส่ิงชวยจัดมโนทัศนชนิดจักษุสัมผัส  ชนิดโสตสัมผัส  และ

ชนิดที่เปนส่ิงตีพิมพ  โดยกลุมทดลองเรียนจากส่ิงชวยจัดมโนทัศน  3  แบบและกลุมควบคุมเรียน

ตามปกติ  ผลการวิจัยพบวา  ผลของการใหส่ิงชวยมโนทัศนกอนการเรียนเนื้อหาชีววิทยาในกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  โดยไดอธิบายไวถึงผลการวิจัยไวทั้งสอง

กลุมไมมีความแตกตางนั้น  อาจจะเปนเพราะกลุมตัวอยางมีความรูในเร่ืองนี้อยูกอนแลว 

 บอนเนอร(Bonner.1975: 36)  ไดทําการวิจัยโดยวิธีการใหส่ิงชวยจัดมโนทัศนไวลวงหนาเนื้อ

เร่ืองของบทเรียน  ในวิชาสังคมศึกษา  กอนที่จะเรียนกับโทรทัศนโดยการทดลองกับนักเรียนเกรด  9  

ผลการวิจัยพบวา  กลุมทดลองที่ใหส่ิงชวยจัดมโนทัศนและกลุมควบคุมที่ไมไดใหส่ิงชวยจัดมโนทัศน   

ไมมีความแตกตางกัน  ซึ่งอาจจะข้ึนอยูกับลักษณะของเนื้อหาวิชาที่จัดใหผูเรียนก็ได 
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 เคอรเทน (Kerten.1776: 37)  ไดศึกษาผลการเรียนรูและความทนในการเรียนรูของนักศึกษา

ระดับวิทยาลัยโดยการใชส่ิงชวยจัดมโนทัศนกอนการนําเสนอบทเรียนในวิชาพีชคณิต  2  คร้ัง  ในคร้ัง

แรกทดลองกับ  กลุมตัวอยางจํานวน  70 คน  คร้ังหลังจํานวน  49  คน  และส่ิงชวยจัดมโนทัศนที่

ศึกษา  คือ  ชนิดบทยอที่มีใจความตรงกับเนื้อเร่ือง  (Paragraph  abstract)  และชนิดบทยอที่กลาวถึง

ที่มาของเร่ือง  (Historical  abstract)  แยกวิเคราะหผลตามระดับความสามารถในการอานระดับสูง  

ปานกลาง  และตํ่า  เนื้อหาที่สอนเปนบทเรียนสําเร็จรูป  และแบบเรียนปกติ  คือ  เรียงลําดับจากงายไป

หายาก  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความแตกตางระหวางวิธีการใหส่ิงชวยจัดมโนทัศนไวกอนสอนเนื้อหา

ทั้งสองวิธีและไมมีผลตอการจัดเนื้อหาทั้งสองวิธีและระดับความสามารถของผูเรียน 

 โลวตัน (Lawton.1977: 207)  ไดทําการศึกษา  ผลของการใหส่ิงชวยสรางมโนทัศนไวลวงหนา

บทเรียน  ในการสอนใหคิดหาเหตุผลและมโนทัศนทางสังคมศึกษากลุมตัวอยางเปนนักเรียนอายุ  6  ป  

และ  10  ป  กลุมละ  10  คน  แบงนักเรียนแตละวัย  ออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม            

กลุมทดลองจะไดรับส่ิงชวยจัดมโนทัศนที่จัดไวลวงหนาบทเรียนแบบบทยอที่ตรงกับเนื้อหาที่เรียน  

กลุมควบคุมจะไดรับการสอนตามปกติ  ผลการศึกษาพบวา  กลุมทดลองมีการเรียนรูและความคงทน

ในการจําในเร่ืองการคิดหาเหตุผลตามทฤษฎีของ  Piaget  ของนักเรียนวัย  6  ป  กาวหนาไปกวาปกติ

ที่เด็กวัยนี้จะเปน 

 แสตนกีวิซ (Stankiewicz.1984: 64)  ไดศึกษาผลส่ิงชวยจัดมโนทัศนที่มีตอการจําแนกและ

ประยุกตขอเท็จจริงและผลตอการจํา  สําหรับนักเรียนเกรด  7  และ  8  โดยการจัดส่ิงชวยสราง        

มโนทัศนใหผูเรียนกอนการทัศนศึกษาในพิพิทธภัณฑวิทยาศาสตรกลุมตัวอยางไดรับส่ิงชวยจัด       

มโนทัศนเกี่ยวกับส่ิงตางๆ  ที่แสดงในพิพิทธภัณฑวิทยาศาสตร   กลุมตัวอยางไดรับส่ิงชวยจัดมโนทัศน

เกี่ยวกับส่ิงตางๆ  ที่แสดงในพิพิทธภัณฑวิทยาศาสตร  ผลการศึกษาพบวากลุมทดลองที่ไดรับส่ิงชวย

จัดมโนทัศนกอนการทัศนศึกษามีความสามารถในการจําและการประยุกตสูงกวากลุมควบคุมที่ไมได

รับส่ิงชวยจัดมโนทัศน 

 ณัฐสุดา  รวงรุจิรา (Natsuda  Ruangrujira.1992: 72)  ไดทําการศึกษาผลของการใชส่ิงชวย

จัดมโนทัศนลวงหนาในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนระดับวิทยาลัย โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 3  

กลุม  แบงเปนกลุมทดลอง  2  กลุม  และกลุมควบคุม  1  กลุม  ซึ่งกลุมทดลองที่  1  ไดรับการสอนที่มี

การใหส่ิงชวยจัดมโนทัศนลวงหนา  กลุมที่  2  ไดรับการสอนที่มีการชี้แนะอยางเปนข้ันเปนตอน  สวน

กลุมควบคุมไดรับการสอนตามปกติ  พบวากลุมทดลองที่  1  มีผลการเรียน  สูงกวากลุมทดลองที่  2  

แลกลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตางประเทศท่ีเกี่ยวของ  จะเห็นไดวาการใหส่ิงชวย

สรางมโนทัศนกอนการเรียนในเนื้อหาตางๆ  จะเห็นไดวาการใหส่ิงชวยสรางมโนทัศนกอนการเรียนใน
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เนื้อหาตางๆ  จะใหผลตอการเรียนรูของผูเรียนที่มีความแตกตางกันและไมแตกตางกัน  เมื่อ

เปรียบเทียบกับการสอนตามปกติหรือการสอนที่ไมมีการใหส่ิงชวยสรางมโนทัศนแบบใดๆ  เลย 

 และจากงานวิจัยที่กลาวขางตนนี้  โดยสวนใหญไดผลออกมาวา  การใหส่ิงชวยจัดมโนทัศนตอ  

การเรียนเนื้อหาตางๆ  มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน  มากกวาการไมไดใหส่ิงชวยสรางมโนทัศนแบบ

ใดๆ  เลย  แตก็มีผลงานวิจัยที่พบวาทั้งการใหและไมใหส่ิงชวยสรางมโนทัศนนั้นไมแตกตางกัน          

ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากปจจัยที่เกี่ยวกับเร่ืองของเนื้อหา  ระดับชั้น    กลุมตัวอยาง  และวิธีการที่

แตกตางกัน  จึงทําใหยังไมสามารถทราบผลที่แนนอนเก่ียวกับการใหส่ิงชวยจัดมโนทัศนที่มีตอ         

การเรียนรูได  และคอมพิวเตอรก็จัดไดวาเปนส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากมีความทันสมัย  

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน  และเมื่อนํามาใชกับวิชาทัศนศิลปซึ่งเปนวิชาที่มีการบูรณาการ

เนื้อหาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ  ทําใหผูเรียนมีผลการ

เรียนรูสูงข้ึน  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยในเร่ืองของ  การใหส่ิงชวยสรางมโนภาพแบบเร่ือง

ยอกอนการเรียนโดยคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและการเรียนตามแผนการสอนปกติ  เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนของผูเรียน  วาจะแตกตางกันหรือไม  อยางไร  

เพื่อเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
งานวจิัยที่เกีย่วของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
งานวจิัยในประเทศ 
 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรมลัติมีเดียของในประเทศ  ดังนี ้
 สุภาภรณ  สุดเอียด  (2535: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียรูปแบบตางกันในการเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  

ที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน  กลุมตัวอยางจํานวน  135  คน  จากโรงเรียนบานน้ําบอ  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโจทยปญหา

คณิตศาสตรซึ่งแบงเปน  กลุมที่  1  เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสอนเน้ือหาใหม  

กลุมที่  2  เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง  ผลการวิจัยพบวา  

นักเรียนที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน  3  ระดับ  ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตางกัน  

3  รูปแบบ  ไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และนักเรียนที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน  

3 ระดับ  ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .01 

 สมชาย  สุทธิพันธุ  (2543: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่  6  ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยการจัดกลุม  และระดับผลการเรียน
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ตางกัน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจากโรงเรียนวัดศีลขันธาราม  จังหวัดอางทอง  จํานวน  60  คน           

การทดลองเปนการจัดกลุมการเรียนเปน  2  แบบ  คือ  กลุมเหมือน  และแบบกลุมคละ  ใหนักเรียน   

แตละกลุมทําการทดลองโดยเรียนคณิตศาสตรจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เมื่อเรียนจบบทเรียนก็ให

ทําแบบทดสอบทันที  ผลการทดลองพบวานักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ที่มี  

การจัดลักษณะการเรียนตางกันสองแบบ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไมแตกตางกัน  นักเรียน

ที่มีระดับผลการเรียนตางกัน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05  โดยพบวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปานกลาง  และนักเรียนที่มีระดับผล         

การเรียนตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปานกลาง         

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 สุกรี  ยีดิน  (2544: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

เ ร่ือง   ความรู เ บ้ืองตนเกี่ยวกับการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ   สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี               

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่  1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี  จํานวน  48  คน  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดดําเนินการ  8  

ข้ันตอน  ไดแก  1.ศึกษาเนื้อหา  2.วิเคราะหเนื้อหา  3.กําหนดเนื้อหายอย  4.กําหนดวัตถุประสงค  5.

ออกแบบโปรแกรมบทเรียน  6.สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  7.ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียและทําการปรับปรุง  8.วิเคราะหผล  สรุป  อภิปรายและเสนอแนะ  ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ  85/85  พบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ  

86.11/85.66  สูงกวาเกณฑเล็กนอย 

 โยธิน  หวังทรัพยทวี  (2544: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมเีดีย  

ที่มีการเสริมแรงทางบวกในการสอนซอมเสริมวิชาดนตรีสากล  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3  

ที่มีความยุงยากทางการเรียนรู  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ  นักเรียนจากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํานวน  8  คน  เคร่ืองมือที่ใชคือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ือง

การกระจายตัวโนต  แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  แผนการสอนและคูมือ

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  และแบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการศึกษาพบวา  

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองการกระจายตัวโนต  มีคุณภาพอยูในระดับดีมากและนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการสอนซอมเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการเสริมแรง

ทางบวกสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  
งานวจิัยตางประเทศ 
 การศึกษางานวิจัยเกีย่วกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของตางประเทศ  ดังนี ้
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 ฮิคเคน  (Hicken. 1991: 328) ไดศึกษาการใหผูเรียนควบคุมปริมาณเนื้อหาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบเนื้อหาเต็มแตสามารถเรียนขามผาน  (Full  Minus)  และแบบเนื้อหาหลัก  

แตสามารถขอเรียนเพิ่ม  (Learn  Plus)  กับการเสนอส่ิงกระตุน  (Incentive)  เพื่อการเรียนรู  2  แบบ  

ผลการวิจัยปรากฏวา  การควบคุมปริมาณเนื้อหาแบบเนื้อหาเต็มแตสามารเรียนขามผาน  มีคะแนนสูง

กวาแบบเนื้อหาหลักแตสามารถขอเรียนเพิ่ม  และมีเจตคติในทางบวก  ทั้งสองรูปแบบใชเวลา           

ไมแตกตางกัน  สวนผลการเลือกหนาจอแบบเนื้อหาเต็มแตสามารถเรียนขามผานมีการเลือกดูหนาจอ

ถึง  80%  แบบเนื้อหาหลักแตสามารถขอเรียนเพิ่มมีการเลือกดูเพิ่มเพียง  32% 

 แบลนดและไลโบวิทส  (Bland & Liebowits. 1993: 5–16 )  ไดพัฒนาระบบการเรียนแบบ

มัลติมีเดีย  เรียกวา  KARTT  (Knowledge  Acquisition Research  and  Teaching  Tool)  เพื่อชวย

ใหผูเรียนไดคนควาหาความรูโดยเคร่ืองมือนี้นํามาใชกับนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจอรท 

วอรชิงตัน  KARTT  เปนโปรแกรมแบบมัลติมีเดียที่ผนวกเอาไฮเปอรเท็กซเขากับภาพและเสียง         

การสรางระบบใชซอฟตแวรของบริษัท  IBM  ที่เรียกวา  ไฮเปอรวิน  (HYPERWIN)  ซอฟตแวรนี้

สามารถนําภาพจากภายนอกไปใชโปรแกรมไดดวยการใชไฮเปอรมีเดีย  (Hypermedia Authoring  

Language  Software)  ที่เรียกวา  Media  Script. KARTT  จะบรรจุเนื้อหาตางๆ ผูเรียนสามารถ

คนควาไดมากกวา  70  เร่ือง  โดยจะนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบคัดยอ 

 คลาเรียนา  (Clariana. 1993: 47-51)  ไดทําการทดลองกับเด็กนักเรียนระดับไฮสคูล  โดยให

เรียนกับบทเรียนที่เปน  CBI  ประกอบคําแนะนํา  หลังจากนั้นทําการทดสอบหลังเรียน  พบวา  การให

นักเรียนเรียนกับบทเรียนที่เปน  CBI  ประกอบคําแนะนําในภาคเรียนนั้น  จะทําใหนักเรียนมีผล       

การเรียนเพิ่มข้ึน 

 คลารค  (Clark.1995: 59)  ไดศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียปฏิสัมพันธเปน

เคร่ืองมือสังเกตการพัฒนาวิชาชีพของครู  ผลการศึกษาพบวา  ครูที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธเปนเคร่ืองมือสังเกตการพัฒนาวิชาชีพครูมีความสามารถในการจดจํา  สามารถที่จะพิสูจน

และอธิบายไดมากกวาครูที่ใชคูมือมาตรฐานวิชาชีพทางการสอน 

 อิโก  (Igoe. 1994 : 40)  ไดศึกษาผลการควบคุมปริมาณเนื้อหาแบบเนื้อหาเต็ม  (Full)  กับ

แบบเนื้อหาหลัก (Lean)  โดยผูเรียนที่ต้ังเปาหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  (High  Level  Goals)  

และผูเรียนที่มีเปาหมายปานกลาง  (Mid - Level  Goals)  ผลการวิจัยปรากฏวาไมพบความแตกตาง

ระหวางเปาหมายการเรียนรูและรูปแบบการควบคุมเนื้อหาโดยผูเรียน  แตพบวามีความแตกตางใน   

การเลือกดูหนาจอ  โดยผูที่ควบคุมการเรียนแบบเนื้อหาเต็มจะมีการเลือกดูเนื้อหาถึง  92%  ผูที่เรียน

แบบเนื้อหาหลักเลือกดูเพียง  70% 



 44 

 เลสเตอร  (Lester. 1995: 55)  ไดศึกษาคอมพิวเตอรที่ใชในการสอนพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทาง       

การเรียนและเจตคติในการสอนแบบเปรียบเทียบกับการนําเสนอส่ือประสมโดยใชคอมพิวเตอรของ

นักเรียนระดับวิทยาลัยใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยผลการเรียนนักเรียนหญิง      

มีผลการเรียนสูงกวานักเรียนชาย  แตในสวนของเจตคติไมแตกตางกัน 

 แม็คครอสกี้  (McCrosky. 1996: 4678)  ไดศึกษาการออกแบบและพัฒนาการนําเสนอ     

การสอนดวยคอมพิวเตอร  (Computer – Based  Presentation)  ในระดับปริญญาตรีในเนื้อหาที่

เกี่ยวของกับการเขียนการนําเสนอดวยคอมพิวเตอรใหผลการเรียนที่แตกตางกันระหวางกอนและหลัง

เรียน  แตทางดานเพศและความแตกตางทางดานวัฒนธรรมของผูเรียนใหผลการเรียนไมแตกตางกัน 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศสรุปไดวา  คอมพิวเตอร

มัลติมีเดียนั้นไดรับความสนใจในฐานะที่เปนส่ือหรือตัวกลางในการถายทอดความรูใหแกผูเรียน        

ใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองและเรียนแบบกลุม  มีคุณภาพของส่ือสูง  และทําใหผูเรียนประสบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงอีกดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซึง่มรีายละเอียดในการดําเนนิการวิจัย  ตามลําดับดังนี ้

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

 3.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

 4.  แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ 

 5.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน

และการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 

 6.  วิธีดําเนินการทดลอง 

 7.  สถิติที่ใชในการทดลอง 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแยกออกเปน  2  สวน  ดังนี ้
 ประชากรที่ใชในการศึกษา 

คร้ังนี้  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนเรียนอนุบาล

สุรินทร  จังหวัดสุรินทร  มีหองเรียนทั้งหมด  9  หองเรียน  รวมจํานวน  460  คน   
 
กลุมตัวอยาง 
สวนที่  1  การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน   

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชวงช้ันที่  2    (ชั้นประถมศึกษาปที่  5)  ภาค

เรียนที่  1  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  จํานวน  48  คน  ไดมาโดยวิธี

สุมแบบหลายข้ันตอน  (Multi – stage  Random Sampling)  เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการทดลองครั้ง

ที่  1  คร้ังที่  2  และคร้ังที่  3  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.  สุมหองเรียนมาจํานวน  1  หองเรียน  จาก  9  หองเรียน  โดยการจับสลากแลวสุมนักเรียน

โดยการจับสลากจํานวน  3  คน  สําหรับการทดลองคร้ังที่  1 

2.  สุมหองเรียนมาจํานวน  1  หองเรียน  จากหองเรียนที่เหลือ  8  หองเรียน  โดยการจับสลาก

แลวสุมนักเรียนโดยการจับสลากจํานวน  15  คน  สําหรับการทดลองคร้ังที่  2 
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 3.  สุมหองเรียนมาจํานวน  1  หองเรียน  จากหองเรียนที่เหลือ  7  หองเรียน  โดยการจับสลาก

แลวสุมนักเรียนโดยการจับสลากจํานวน  30  คน  สําหรับการทดลองคร้ังที่  3   

 จากการสุมตัวอยางจะไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง  ดังนี ้

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองคร้ังที ่ 1  จํานวน  3  คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองคร้ังที ่ 2  จํานวน  15  คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองคร้ังที ่ 3  จํานวน  30  คน 

สวนที่  2  การศึกษาเปรียบเทียบ 

 กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชวงช้ันที่  2  (ชั้นประถมศึกษาปที่  5)  ภาคเรียนที่  1  ป

การศึกษา  2550  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  จํานวน  50  คน   ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย  

(Sample Random Sampling)  จากหองเรียนที่เหลือ  6  หอง  เลือกมาจํานวน  1  หองเพื่อใชใน     

การเปรียบเทยีบ ผลการเรียนรูระหวางกอนเรียนและหลงัเรียนและศึกษาความพงึพอใจ   

 
 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษาที่ทําการวิจัยในกลุมสาระ        

การเรียนรูศิลปะ  สาระทัศนศิลป  มาตรฐาน  ศ 1.1  เร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  สําหรับนักเรียนชวงช้ัน

ที่  2 (ประถมศึกษาปที่  5) ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2544 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยแบงออกเปน  3  หนวย  คือ 

 หนวยที1่  โครงสรางของงานศิลป 

  1.1  รูจักกับเสน 

   - จุด 

   - เสนต้ัง 

   - เสนนอน 

   - เสนทแยง 

   - เสนโคง 

   - เสนประ 

   - เสนซิกแซก 

   - เสนขดกนหอย 

  1.2  รูปทรงเรขาคณิต 

   - ทรงกลม 

   - ทรงกระบอก 
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   - ทรงส่ีเหล่ียม 

   - ทรงสามเหล่ียม  

 หนวยที่ 2  การเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ 

   - กระดาษ 

   - ยางลบ 

   - เคร่ืองมือเหลาดินสอ 

   - สี 

 หนวย 3  การรับรูความงามธรรมชาติในส่ิงแวดลอม  ในเร่ืองของ  คน  สัตว  ส่ิงของ  โดย

แบงเปน  3  ตอน  ในตอนที่  1  และตอนที่  2  ประกอบไปดวยตอนละ  2  เนื้อหา  สวนตอนที่  3  

ประกอบดวย  1  เนื้อหา  คือ 

ตอนที ่ 1  ส่ิงของ 

 เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพเคร่ืองใชในบาน 

 เนื้อหาที ่ 2  การวาดภาพยานพาหนะ 

ตอนที่  2  สัตว 

 เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพสัตวบก 

 เนื้อหาที ่ 2  การวาดภาพสัตวน้าํ 

 ตอนที่  3  คน 

  เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพหนาคน 

 

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยนี้ผูวจิัยเปนผูสรางข้ึน  ซึง่มทีั้งหมด  4  ประเภทดังนี้  คือ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน 

2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  วิชาทัศนศิลป  เร่ืองสรางสรรคงานศิลป 

3. แบบวัดทักษะปฏิบัติ 

4. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน 

5. แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน 
 
การสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทีส่รางมโนทัศนกอนการเรียน 

 1.  ข้ันวางแผนและเตรียมการดานวิชาการ 
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  1.1  วิเคราะหผูเรียน  พบวาผูเรียนเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน

อนุบาลสุรินทร ลักษณะของผูเรียนเปนตัวกําหนดวิธีการนําเสนอ เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  เนื้อหา  

ระดับศัพทที่ใชในบทเรียนและคําบรรยาย 

  1.2  ศึกษาเนื้อหา  ทําการศึกษาเนื้อเร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  โดยละเอียดจาก

เอกสาร  หนังสือตางๆ  รวมทั้งผูรูหรือผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาในสาขาวิชารวบรวมและคัดเลือกเนื้อหา

ใหอยูในจุดมุงหมาย   

 2.  ข้ันตอนการสรางบทเรียน  ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอน    

การเรียน  วิชาทัศนศิลป  เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ซึ่งมีข้ันตอนการสราง  ดังนี้ 

  2.1  เขียนโครงสรางเนื้อหา 

  2.2  สรางเนื้อหา 

  2.3  จัดทําผังงาน  (Flow  Chart) 

  2.4  เขียนสตอร่ีบอรด 

  2.5  เขียนบทเรื่องราว 

  2.6  จัดเตรียมภาพนิง่ภาพเคล่ือนไหวและเสียง 

  2.7  ดําเนินการสรางโดยการใชโปรแกรม  Macromedia  Authorware  Version  6.5 

และตกแตงภาพ  ทําเทคนิคพิเศษดวยโปรแกรม  Adobe  Photoshop  Version  7  และ Macromedia  

Flash  โดยมีข้ันตอนการสราง  ดังนี้ 

   2.7.1  จัดทําตารางแจกแจงงาน  เกี่ยวกับดานเทคนิคที่จะตองทําในชวง

ตางๆ  และส่ิงที่จะตองจัดเตรียมเพื่อการผลิตแตละตอน 

   2.7.2   นํารูปภาพลงในบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย  ซึ่งภาพทัง้หมดถาย

จากวัตถุของจริง  และสําเนาจากภาพในหนงัสือ 

2.7.3 ทําอารตเวิรค (Artwork) ตัวอักษรจัดทําโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  

Adobe  Photoshop  ชวยในการออกแบบ  เลือกภาพตามบทที่ดีที่สุด  แลวจึงนําไปใหผูเช่ียวชาญดาน

เทคโนโลยีการศึกษาตรวจสอบดานคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยไดปรับปรุงแกไข

ใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาและบทใหมากข้ึน 

   2.7.4  ต้ังคาเปล่ียนภาพอัตโนมัติ  พรอมเสียงบรรยาย  จากนั้นเสนอตอ

คณะกรรมการที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา  พิจารณาตรวจสอบ  

แลวนํามาปรับปรุงแกไขในเร่ืองของภาพและเสียง 
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   2.7.5  เมื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงแลว  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ที่สรางมโนทัศนกอนการเรียนไปใหคณะกรรมการและผูเชี่ยวชาญพิจารณาประเมินคุณภาพทางดาน

เนื้อหา  ดานเทคโนโลยีทางการศึกษาทํา  การปรับปรุงแกไขแลวจึงนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป  

 

2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ใชสําหรับประเมินความรู  ความเขาใจการนําไปใชและหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน วิชาทัศนศิลป เร่ือง  

สรางสรรคงานศิลป  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  มีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  (Multiple  

choice)  ซึ่งดําเนินการสรางตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ 

 2.  วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวงัวชิาทัศนศิลป  เร่ืองสรางสรรคงานศิลป 

 3.  สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร  เพื่อสรางแบบทดสอบใหมีความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา 

 4.  เขียนขอสอบชนิด  4  ตัวเลือกที่มีคําตอบถูกตองเพียงคําตอบเดียว  ม ี 2  หนวย  คือ 

หนวยที่ 1 โครงสรางของงานศิลป  หนวยที่ 2 การเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ  หนวยละ  30  ขอ  

รวมทัง้ส้ินจํานวน  60  ขอ  โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 5.  นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  จาํนวน  3  ทาน  ตรวจสอบ

ความถกูตองและประเมินคุณภาพของแบบทดสอบโดยผานการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง  

(IOC)  แลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบตามที่ผูเชีย่วชาญแนะนาํ 

 6.  นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จไปทดสอบกับนักเรียนชวงชั้นที่  2  ระดับประถมศึกษาปที ่ 6  

ไมใชกลุมตัวอยางและเคยเรียนวชิาทัศนศิลป  เร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  จาํนวน  100  คน 

 7.  นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย  ( p )  คาอํานาจจําแนก  ( r )  ของแบบทดสอบ   

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงายระหวาง  0.20 – 0.80  และมีคาอํานาจจาํแนก  ต้ังแต  0.2  

ข้ึนไป  มาเปนแบบทดสอบจํานวน  2  เร่ือง  เร่ืองละ  15  ขอ  รวมทัง้ส้ิน  30  ขอ 

 8.  หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่ไดคัดเลือกไวโดยใชสูตร  KR – 20  ของคูเดอร          

ริชารดสัน  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2531: 197 – 198) 
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ตาราง  1  คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

 

เรื่องที่ จํานวนขอ คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจาํแนก 
(r) 

คาความเชื่อม่ัน 
KR – 20 

1 15 0.39-0.80 0.26-0.59 0.45 

2 15 0.39-0.76 0.22-0.48 0.37 
รวมทั้งฉบับ 30 0.39-0.80 0.22-0.59 0.72 

 
3.  แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ 

 แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ  เปนสถานการณใหปฏิบัติสําหรับวัดผลการเรียนรูในเนื้อหาเร่ือง

ที่ 1 , 2  และ 3 เปนขอสอบปฏิบัติจํานวนเร่ืองละ  1  สถานการณ  การสรางแบบวัดผลการเรียนรูดาน

ทักษะปฏิบัติในแตละเร่ืองมี  ดังนี้ 

  3.1  ศึกษาการสรางแบบวัดทักษะปฏิบัติและการใหคะแนนผลงานการปฏิบัติ 

  3.2  วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวงัของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 

ที่สรางมโนทัศนกอนการเรียนใน เร่ืองสรางสรรคงานศิลป แลวกําหนดสถานการณเพื่อใชใน             

การทดสอบภาคปฏิบัติจํานวนเร่ืองละ  2  สถานการณ  รวมทั้งส้ิน  6  สถานการณ 

  3.3  กําหนดเกณฑการใหคะแนนผลงานการปฏิบัติในแตละสถานการณโดยดูจากผล    

การเรียนรูที่คาดหวัง 

  3.4  นําแบบวดัทักษะปฏิบัติและเกณฑการใหคะแนนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  3   

ทานประเมินความสอดคลองของแบบวัดและความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนนกับผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง  โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบปฏิบัติกับความมุงหมายท่ีคาดหวัง        

(บุญเชิด  ภิญญโญอนันตพงศ. 2527: 69) 

  3.5  คัดเลือกแบบวัดทักษะปฏิบัติที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบปฏิบัติ

กับผลการเรียนรูที่คาดหวังมากกวา  0.5  ข้ึนไป  เพื่อใชในการทดลองจริงจํานวนเรื่องละ 1 

สถานการณ รวมทั้งส้ิน  3  สถานการณ  ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองอยูในระดับ  1.00 

  3.6  หาความเชื่อมั่นของผูประเมินทักษะปฏิบัติ  โดยใหผูประเมินทักษะปฏิบัติ  3  คน

ซึ่งผูประเมินทักษะปฏิบัติเปนผูเช่ียวชาญ  ประเมินผลงานจากแบบวัดทักษะปฏิบัติของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่  6  ที่เคยผานการเรียน  จํานวน  30 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย  แลวนําผลคะแนน   

ที่ไดมาประเมินหาคาความเช่ือมั่นของผูประเมินทักษะปฏิบัติโดยใชการคํานวณหาคาสหสัมพันธของ
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เพียรสัน  (Pearson  Product  Moment  Correlation) (พวงรัตน  ทวีรัตน. 253: 153)  ผลที่ไดอยู       

ที่ระดับ  0.56 , 0.71 และ 1.00 

 

4.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอน    
การเรียน 
 
การสรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับผูเชี่ยวชาญ 

ในการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน  

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินข้ึนเพื่อใหผูเช่ียวชาญประเมิน  โดยแบบประเมินนี้จะเปนคําถามเก่ียวกับ

เนื้อหาวิชา  วัตถุประสงค  การนําเสนอ  การวัดผล  และอ่ืนๆ  เพื่อจะไดใชในการปรับปรุงแกไขโดย

ดําเนินการ  ดังนี้ 

4.1  ศึกษารายละเอียดเกีย่วกับการสรางแบบประเมินเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  4.2  พิจารณาโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอน   

การเรียนเพื่อกําหนดคุณลักษณะที่ตองการประเมิน 

  4.3  สรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศน

กอนการเรียน  สําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีโดยใชแบบสอบถามที่มีลักษณะเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  ตามแบบของลิเคิรท  (Likert)  แบงออกเปน  5  ระดับ

ใหเลือกตอบและมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

  5  คะแนน  หมายถงึ  มีคุณภาพในระดับดีมาก 

  4 คะแนน  หมายถงึ  มีคุณภาพในระดับดี 

  3 คะแนน  หมายถงึ  มีคุณภาพในระดับพอใช 

  2 คะแนน  หมายถงึ  ตองปรับปรุง 

  1 คะแนน  หมายถงึ  ใชไมได 

  4.4  นําแบบประเมินที่ไดรับการแกไขปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน 

  4.5 นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย  โดยใชเกณฑในการแปล

ความหมายขอมูลของการประเมิน  ดังนี้ 

  คาคะแนนเฉล่ียต้ังแต 4.51-5.00 หมายถงึ มีคุณภาพในระดับดีมาก 

  คาคะแนนเฉล่ียต้ังแต 3.51-4.50 หมายถงึ มีคุณภาพในระดับดี 

  คาคะแนนเฉล่ียต้ังแต 2.51-3.50 หมายถงึ มีคุณภาพในระดับพอใช 
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  คาคะแนนเฉล่ียต้ังแต 1.51-2.50 หมายถงึ ตองปรับปรุง 

คาคะแนนเฉล่ียต้ังแต 1.00-1.50 หมายถงึ ใชไมได 

เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียทีส่รางมโนทัศนกอนการเรียน  มี

คุณภาพตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดใหมีคาเฉลี่ยต้ังแต  3.51  ข้ึนไป 
 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 
5.1  ศึกษาทฤษฎี  เอกสารงานวิจัยตางๆ  ที่เกีย่วของกับวิธีการสอนแบบวัดความพงึพอใจ 

5.2  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน  โดยปรับปรุงมาจากแบบวัดความพึงพอใจ

ในการเรียนของ  สมพงษ  อุดมโชคทรัพย  (2539)  สุรพล  เย็นเจริญ  (2543)  ชนิดา  จันทรธีรยุทธ  

(2545)  และ  วงเดือน  ผองแผว  (2545)  ที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  

ขอความในแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกชอบหรือความพอใจ จํานวน 15  ขอ โดยในแตละขอมี

ตัวเลือก  5  ระดับ  ดังนี้ 

 ความพึงพอใจมากที่สุด  5 คะแนน 

 ความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 

 ความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 

 ความพึงพอใจนอย  2 คะแนน 

 ความพึงพอใจนอยที่สุด  1 คะแนน 

เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจ  มีระดับดังนี ้

  คาเฉลี่ยต้ังแต 4.51 – 5.00 หมายถงึ มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  คาเฉลี่ยต้ังแต 3.51 – 4.50 หมายถงึ มีความพึงพอใจมาก 

  คาเฉลี่ยต้ังแต 2.51 – 3.50 หมายถงึ มีความพึงพอใจปานกลาง 

  คาเฉลี่ยต้ังแต 1.51 – 2.50 หมายถงึ มีความพึงพอใจนอย 

  คาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 – 1.50 หมายถงึ มีความพึงพอใจนอยที่สุด  

 5.3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชวงช้ันที่  2  ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร  จํานวน  45 คน ที่ใชในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ 

แลวนํามาหาคาอํานาจจําแนกโดยวิธีการของการแจกแจงที  (t)  ของแบบวัดโดยใชเทคนิค  27%  

นํามาเปรียบเทียบโดยใช  t – distribution  และคัดเลือกขอคําถามที่คา  t  มีนัยสําคัญทางสถิติ  ไว

จํานวน  15  ขอ   

 5.4  นําแบบสอบถามที่เลือกไวไปหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา   
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(α  -  Coefficient)  ของ  ครอนบาค  (Cronbach)  (ลวน  สายยศ; อังคณา  สายยศ. 2538: 201)         

ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับคือ 0.837 

 
6.  วิธีดําเนินการทดลอง 
 ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 
 ดําเนนิการทดลองภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2550  รวมเวลาทัง้หมด  9  คาบ   เปน

ระยะเวลาที่ใชในการทดลองจริง คาบละ  50  นาท ี สัปดาหละ  1  คาบ  รวม 9  วัน  ดังนี ้

 หนวยที่ 1  โครงสรางของงานศิลป  (2 คาบ) 

  1.  โครงสรางของงานศิลป 

  1.1  รูจักกับเสน 

   - จุด 

   - เสนต้ัง 

   - เสนนอน 

   - เสนทแยง 

   - เสนโคง 

   - เสนประ 

   - เสนซิกแซก 

   - เสนขดกนหอย 

  1.2  รูปทรงเรขาคณิต 

   - ทรงกลม 

   - ทรงกระบอก 

   - ทรงส่ีเหล่ียม 

   - ทรงสามเหล่ียม  

 หนวยที่ 2  การเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ ( 1 คาบ) 

   - กระดาษ 

   - ยางลบ 

   - เคร่ืองมือเหลาดินสอ 

   - สี 
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 หนวยที่ 3  การรับรูความงามธรรมชาติในส่ิงแวดลอม  ในเร่ืองของ  คน  สัตว  ส่ิงของ  โดย

แบงเปน  3  ตอน  ในตอนที่  1  และตอนที่  2  ประกอบไปดวยตอนละ  2  เนื้อหา  สวนตอนที่  3  

ประกอบดวย  1  เนื้อหา  คือ  (6  คาบ)   

ตอนที ่ 1  ส่ิงของ 

 เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพเคร่ืองใชในบาน 

 เนื้อหาที ่ 2  การวาดภาพยานพาหนะ 

ตอนที่  2  สัตว 

 เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพสัตวบก 

 เนื้อหาที ่ 2  การวาดภาพสัตวน้าํ 

 ตอนที่  3  คน 

  เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพหนาคน 

  
6.1  การดําเนินการทดลองเพื่อพัฒนาและหาประสิทธภิาพ 
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผานการประเมินและการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญและ

คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาแลว  ไปทดลองหาประสิทธิภาพ  โดยมีข้ันตอนดังนี้  คือ 

  การทดลองคร้ังที่  1  โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอน    

การเรียนไปทดลองกับนักเรียน  จํานวน  3  คน แลวใหผูเรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน  (1 คนตอ 1 เคร่ือง)  ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดควบคูไปกับ    

การเรียน จากน้ันจึงสัมภาษณ  สังเกตผูเรียนวามีปญหาและปฏิกิริยา  บันทึกขอบกพรองเพื่อปรับปรุง

แกไข 

   การทดลองครั้งที่  2  โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอน   

การเรียนไปทดลองกับนักเรียนจํานวน  15  คน  แลวจึงใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน  (1 คนตอ 1 เคร่ือง)  ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดควบคูไปกับ    

การเรียน  เมื่อจบหนวยที่  1  ใหทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  โดยหนวยที่  2  และหนวยที่  3  ทํา

เชนเดียวกับตอนที่  1  แลวจึงนําผลการทดลองที่ไดมาหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรยีนตามเกณฑ

ที่กําหนด  85/85 

                         การทดลองคร้ังที่  3  โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการ

เรียนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนจํานวน  30  คน  แลวใหนักเรียนศึกษา

เนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียนจนเสร็จ  (1 คนตอ 1 เคร่ือง) 
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จึงใหผูเรียนทําแบบทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  โดยตอนที่  2  และตอนที่  3  ทําเชนเดียวกับตอน

ที่  1  แลวจึงนําผลการทดสอบที่ไดมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑที่กําหนด 85/85 

  
 
6.2  การทดลองเพื่อเปรยีบเทียบผลการเรยีนรูกอนและหลงัเรียน 
  6.2.1  ทําการทดสอบความรูกอนเรียนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ภาคเรียนที่  

1  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  จํานวน  50  คน  หลังจากนั้นใหกลุม

ตัวอยางเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน  เมื่อเรียน

เสร็จแลวทํา  การทดสอบวัดผลการเรียนรู  เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน 

  6.2.2 เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเสร็จแลวใหนักเรียนตอบ

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียนที่

ผูวิจัยสรางข้ึน 

 

7.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  7.1  สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือและการวเิคราะหขอมูล 

  7.1.1  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูและความพึงพอใจในการเรียน 

  หาคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง      

การเรียน  โดยการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  (Item  Analysis)  และหาคาความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ใชเทคนิค  27%  เปดตารางสําเร็จรูปของ  จุง  เตห  ฟาน  

(ชวาล  แพรัตกุล. 2520: 32) 

  7.1.2  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร  KR – 20  ของ  Kuder  

Richardson  (พวงรัตน  ทวรัีตน. 2540: 123) 

  7.1.3  หาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามความพงึพอใจ  โดยใช  t – test 

  7.1.4  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช   α - coefficient  

ของ  ครอนบาค 

  7.1.5  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    โดยใชสูตร     E 1/E2 

( เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 294 – 295) 

7.1.6  หาความเช่ือมั่นในการตรวจภาคปฏิบัติโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร

สัน 

  7.2  สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลการเรียนรูและศึกษาความพงึพอใจในการเรียน 
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  7.2.1 หาคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (ชูศรี   

วงศรัตนะ.2544: 41) 

   7.2.1.1  วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติพืน้ฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย  (Mean)  

และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)  ของผลการเรียนรูระหวางเรียนและหลังเรียน 

  7.2.2  การเปรียบเทยีบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใช  t-test  for  

dependent  sample  (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2538: 100–102) 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บทที่  4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  โดยเปนการนําไปทดลองกับนักเรียนชวงช้ันที่  2  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  

ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  ของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด

ไว  85/85  ผลการทดลองมีดังนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลอง  และการแปลผลการวิเคราะหขอมูล  ใชสัญลักษณ 

ดังนี ้

  N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

  M แทน คาเฉลี่ย 

  Md แทน   คาเฉลี่ยของความแตกตางของคะแนนกอนและหลงัเรียน 

  S แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน  

 Sd แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกตาง 

  t แทน คาที่ใชพจิารณา ในการแจกแจงแบบ t 

 ** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง  สรางสรรคงานศิลป  กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที ่ 2   
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้สรางข้ึนดวยโปรแกรม  Macromedia Authorware 

Professional  และตกแตงภาพ  ทําเทคนิคพิเศษดวยโปรแกรม  Adobe Photoshop 7  และ 

Macromedia Flash   ตัวบทเรียนบรรจุอยูในซีดีรอม  ซึ่งเปนเนื้อหาเร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ  โดยเปนการนําไปทดลองกับนักเรียนชวงช้ันที่  2  เนื้อหาโดยแบงออกเปน  3  

หนวย  คือ 

 1.  โครงสรางของงานศิลป 

 2.  การเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ 

3. การรับรูความงามธรรมชาติในส่ิงแวดลอม   
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 ลักษณะของการนําเสนอบทเรียนเปนรูปแบบการสอนเน้ือหาแบบเสนตรง  ภายในบทเรียน

ประกอบดวยตัวอักษร  ขอความ  ภาพนิ่งกราฟก  เสียงบรรยาย  และเสียงดนตรีประกอบการนําเสนอ  

เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรูและมีปฎิสัมพันธโตตอบกับบทเรียน  ซึ่งผูเรียน

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  และเมื่อเกิดความสงสัยหรือยังไมเขาใจก็สามารถยอนกลับไปยังเนื้อหา   

ที่ตนไดเรียนผานมาได 
 

ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเช่ียวชาญ 
ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ  โดยเปนการนําไปทดลองกับนักเรียนชวงช้ันที่  2  ใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและเทคโนโลยี

การศึกษาประเมินคุณภาพของบทเรียน  ผลการประเมินแสดงในตาราง  2 

 

ตาราง  2    ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  กลุม  

         สาระการเรียนรูศิลปะ  สําหรับกับนักเรียนชวงช้ันที่  2  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. เนื้อหา 

      1.1 ความถูกตองของเนือ้หา 

      1.2 เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 

      1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาในแตละเร่ือง 

      1.4 ความตอเนื่องของเนื้อหา 

      1.5 ความเหมาะสมของการสรุปเนื้อหา 

      1.6 ความนาสนใจในการดําเนินเร่ือง 

4.49 
4.33 

4.66 

4.33 

4.33 

4.66 

4.66 

ดี 
ดี 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดีมาก 

ดีมาก 

2. แบบฝกหดั 
      2.1 ความชัดเจนของคําถาม 

      2.2 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัด  

      2. 3 ความเหมาะสมของการเสริมแรง 

      2.4 สอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงคในการเรียน 

4.49 
5.00 

4.33 

4.00 

4.66 

ดี 
ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดีมาก 

3. แบบทดสอบ 
      3.1 ความชัดเจนของคําถาม 

      3.2 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ    

     3.3 สอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงคในการเรียน 

4.62 
4.33 

5.00 

4.66 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 

ดีมาก 
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ตาราง 2 (ตอ) 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

3.4 ความเหมาะสมในรายงานผลการทดสอบ 4.66 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.55 ดีมาก 

 

จากตาราง  2   สรุปไดวา  ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่  2 มีคุณภาพ

โดยรวมอยูในระดับดีมาก  โดยมีคุณภาพรายดานดังนี้  ดานเนื้อหาระดับคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  

โดยคุณภาพในเร่ืองเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค   ความเหมาะสมของการสรุปเนื้อหา               

ความนาสนใจในการดําเนินเร่ืองอยูในระดับดีมาก  สวนความถูกตองของเนื้อหาความชัดเจนใน       

การอธิบายเนื้อหาในแตละเร่ือง   ความตอเนื่องของเนื้อหาอยูในระดับดี  ดานแบบฝกหัดมีระดับ

คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพในเร่ืองความชัดเจนของคําถาม  ความสอดคลองและ

ครอบคลุมวัตถุประสงคในการเรียนอยูในระดับดีมาก  สวนความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัด

และ ความเหมาะสมของการเสริมแรงอยูในระดับดี   ดานแบบทดสอบระดับคุณภาพโดยรวมอยูใน

ระดับดีมาก   โดยคุณภาพในเร่ืองความเหมาะสมของจํานวนขอแบบทดสอบ   ความชัดเจนใน            

การสรุปผลคะแนนทายแบบทดสอบ  ความสอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงคในการเรียน           

ความเหมาะสมในการรายงานผลการทดสอบอยูในระดับดีมาก  สวนความชัดเจนของคําถามอยูใน

ระดับดี 

 

ตาราง  3   ผลการประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  กลุม 

        สาระการเรียนรูศิลปะ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 2  โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. สวนนําของบทเรียน 
     เราความสนใจ, ใหขอมูลพื้นฐานที่จาํเปน        

    (วัตถุประสงค เมนูหลักสวนชวยเหลือ ฯลฯ) 

4.33 
4.33 

ดี 
ดี 

2. เนื้อหาบทเรียน  
     2.1 สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการนําเสนอ 

     2.2 ความยากงายเหมาะสมตอผูเรียน 

4.66 
4.66 

4.66 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 
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ตาราง  3  (ตอ) 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

3. การใชภาษา 
    ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมกับวยัของผูเรียน  ส่ือ  

    ความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับผูเรียน 

4.66 
4.66 

ดีมาก 
ดีมาก 

4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
    4.1 สงเสริมการพฒันาความคิดสรางสรรค 

     4.2 การถายทอดเนื้อหา  เปนลําดับข้ันตอนนาสนใจ 

4.00 
4.00 

4.00 

ดี 
ดี 

ดี 
6. การออกแบบปฏสิัมพนัธ 
    6. 1 การออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย   

    สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่าํเสมอ 

    6.2 การใหผลปอนกลับเสริมแรงหรือใหความชวยเหลือ 

    เหมาะสมตามความจําเปน   

4.00 
4.00 

 

4.00 

 

ดี 
ดี 

 

ดี     

  

คาเฉลี่ยรวม 4.30 ดี 

 

จากตาราง   3  สรุปไดวา  ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  โดยเปนการนําไปทดลอง

กับนักเรียนชวงช้ันที่  2  ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  

โดยมีคุณภาพรายดานดังนี้  สวนนําของบทเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดี  ดานเนื้อหาบทเรียนมีระดับ

คุณภาพอยูในระดับดีมาก  โดยมีคุณภาพในเร่ืองความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการนําเสนอ  

ความยากงายเหมาะสมตอผูเรียนอยูในระดับดีมาก  ดานการใชภาษาอยูในระดับดีมาก  โดยใชภาษา

ถูกตอง เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ส่ือความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับผูเรียนดานการออกแบบ

ระบบ การเรียนการสอนอยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพในเร่ืองการสงเสริมการพัฒนาความคิดสรางสรรค  

การถายทอดเนื้อหาเปนลําดับข้ันตอนนาสนใจอยูในระดับดี   ดานสวนประกอบดานมัลติมีเดียอยูใน

ระดับดี  โดยมีคุณภาพในเร่ืองภาพกราฟกเหมาะสม  ชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหา และมีความสวยงาม  

มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพอยูในระดับดีมาก  สวนเร่ืองออกแบบหนาจอ

เหมาะสม   งายตอการใช   สัดสวนเหมาะสมสวยงาม   ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร             

ความหนาแนนของของความ  อยูในระดับดี  ดานการออกแบบปฏิสัมพันธอยูในระดับดี  โดยมี

คุณภาพในเร่ืองการออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย  สะดวก  โตตอบกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ  

การใหผลปอนกลับเสริมแรงหรือใหความชวยเหลือเหมาะสมตามความจําเปนอยูในระดับดี 
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ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  โดยเปนการนําไปทดลอง

กับนักเรียนชวงช้ันที่  2  จากการทดลอง 3 คร้ัง  โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหดังนี้ 
 
การทดลองครั้งที่ 1 
 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  คร้ังที่ 1 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  จํานวน 3 คน  มีจุดมุงหมายเพื่อทําการตรวจสอบหา

ขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในดานตางๆ  โดยการสังเกตและการสัมภาษณ         

ผลการทดลองสรุปไดดังนี้ 

 1.  ผูเรียนชอบบทเรียนที่ผูวจิัยสรางข้ึน  เนื่องจากมีภาพพ้ืนหลัง  กราฟกที่สดใสไมนาเบ่ือ     

แตบางคนอยากใหใสภาพการตูนกราฟกเพิ่มอีก 

 2. ผูเรียนบอกวาขนาดของตัวอักษรมีขนาดเล็ก  อยากใหขนาดของตัวอักษรใหญข้ึน  รูปภาพ

บางรูปมีขนาดเล็กเกินไป 

 3.  ผูเรียนช่ืนชอบในสวนของไตเต้ิลและเสียงเพลงที่ใชประกอบ  แตผูเรียนบางคนไมอยากให

มีเสียงดนตรีเพราะเปนการรบกวนสมาธิขณะเรียน 

 4.  แบบฝกหัดมีการเสริมแรงที่ดี   จึงอยากตอบคําถามใหถูกตองทกุคร้ัง  เพราะจะมีการตูน

กราฟกเคลื่อนไหวปรากฏทุกคร้ังเมื่อตอบคําถามถูก 

 ผูวิจัยไดทาํการแกไขปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย  คร้ังที่  1  ดังนี ้

 1.  เพิ่มในสวนของพ้ืนหลังที่เปนภาพการตูนกราฟกใหนาสนใจเพิม่มากข้ึน 

 2.  ปรับขนาดของตัวอักษรในบทเรยีนใหมขีนาดใหญข้ึน  และปรับขยายรูปภาพที่มีขนาดเล็ก

ใหใหญข้ึน 

 3.  สามารถเลือกปดเพลงได  โดยใสปุมปดเพลงและเปดเพลงเพิ่มลงไป 

 กอนการทดลองคร้ังที ่ 2  ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงและปรึกษาอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธ  

แลวจึงนําไปทดลองในข้ันตอไป 

 
การทดลองครั้งที่ 2 
 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  คร้ังที่ 2 เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  จํานวน 15 คน  มีจุดมุงหมายเพื่อทําการหาแนวโนม

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ผลการทดลองดังแสดงในตาราง  4 
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ตาราง  4   แนวโนมการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย  จากการทดลองครั้งที ่2 

 

เนื้อหา แบบฝกหัดระหวางเรียน 
คะแนน    คาเฉลี่ย      E1 
 เต็ม 

แบบทดสอบหลังเรยีน 
คะแนน      คาเฉลี่ย       E2 
  เต็ม 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

เร่ืองที่  1 

เร่ืองที่  2 

เร่ืองที่ 3  

   15          13.40          89.33 

   15          12.86          85.73 

     6            5.20          86.66 

    15            13.46          89.73 

    15            13.06          87.06  

     6               5.26          87.73   

89.33/89.73 

85.73/87.06 

86.66/87.73 

รวม   36           31.46          87.24    36             31.98         88.17 87.24/88.17 

 

จากตาราง  4  ผลการทดลองพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   โดยเปนการนําไปทดลองกับนักเรียนชวงชั้นที่   2  มีแนวโนมของ

ประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 87.24/88.17 โดยเร่ืองที่  1  มีแนวโนมประสิทธิภาพ  89.33/89.73  เร่ือง

ที่  2  มีแนวโนมประสิทธิภาพ  85.73/87.06  เร่ืองที่  3  มีแนวโนมประสิทธิภาพ  88.66/87.73 ซึ่งเมื่อ

พิจารณาเปนรายเร่ือง  พบวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 
การทดลองคร้ังที่  3 
 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  คร้ังที่  3  เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่ไดรับการแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 30 คน มีจุดมุงหมายเพื่อหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ   85/85   ผลการทดลองดังแสดงในตาราง  

5    

 

ตาราง  5   ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย  จากการทดลองคร้ังที ่ 3 

 

เนื้อหา แบบฝกหัดระหวางเรียน 
คะแนน    คาเฉลี่ย      E1 

 เต็ม 

แบบทดสอบหลังเรยีน 
คะแนน      คาเฉลี่ย       E2 

  เต็ม 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

เร่ืองที่  1 

เร่ืองที่  2 

เร่ืองที่  3 

   15          13.10          87.33 

   15          13.00          86.66 

     6            5.33          88.86 

   15             13.26          88.40 

   15             13.20          88.00 

     6               5.40          90.00 

87.33/88.40 

86.66/88.00 

88.86/90.00 

รวม    36        31.43        87.50    36          31.86        88.33 87.50/88.33 
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จากตาราง  5   ผลการทดลองพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  โดยเปนการนําไปทดลองกับนักเรียนชวงช้ันที่  2  มีประสิทธิภาพโดยรวม  

เทากับ  87.50/88.33   โดยเร่ืองที่  1  มีประสิทธิภาพ  87.33/88.40   เร่ืองที่ 2 มีประสิทธิภาพ  

86.66/88.00  เร่ืองที่  3  มีประสิทธิภาพ 88.86/90.00  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 
การเปรยีบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียน 
ตาราง   6  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน 

      คอมพวิเตอรมัลติมีเดียทีส่รางมโนทัศนกอนการเรียน  ดังตารางแสดงในแตละเร่ือง 

 

เรื่องที่ ผลการเรียนรู N M S Md Sd t 

1 กอนเรียน 

หลังเรียน 

50 

50 

10.90 

13.36 

1.51 

0.98 
2.46 1.61 10.74** 

2 กอนเรียน 

หลังเรียน 

50 

50 

11.06 

13.46 

1.60 

0.99 
2.40 1.55 10.93** 

3 กอนเรียน 

หลังเรียน 

50 

50 

4.88 

5.58 

0.82 

0.53 
0.70 0.73 6.73** 

รวม กอนเรียน 
หลังเรยีน 

50 
50 

26.84 
32.40 

2.13 
1.66 

5.56 2.11 18.62** 

 

 จากตาราง  6 แสดงวา  ผลการทดลองพบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  มีผลการเรียนรูโดยรวม คือ เร่ืองที่ 1 , 2 และ 3 สูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ตาราง  7 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการเรียนวิชาทัศนศิลป จากการเรียนรูดวย บทเรียน 

       คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนเรียน 

 

ขอ รายการ M S ระดับความพึงพอใจ 

1. การเรียนรูดวยภาพมีสวนชวยใหนักเรียนเขาใจ 4.54 0.54 มากที่สุด 
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ตาราง 7 (ตอ) 

ขอ รายการ M S ระดับความพึงพอใจ 

 เนื้อหาชัดเจนมากข้ึน    

2. นักเรียนรูสึกพอใจในบทเรียน 4.56 0.61 มากที่สุด 

3. ถาเลือกไดนกัเรียนอยากเรียนจากบทเรียนที่สราง

ข้ึนอีก 4.50 0.64 มาก 

4. บทเรียนที่สรางข้ึนทําใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรนในการเรียน 4.56 0.54 มากที่สุด 

5. การเรียนรูจากบทเรียนที่สรางข้ึนทําใหนักเรียนเกิด

ความมัน่ใจในการเรียน 4.54 0.54 มากที่สุด 

6. บทเรียนที่สรางข้ึน นักเรียนมีความสนใจในการเรียน

มากข้ึน 4.44 0.54 มาก 

7. นักเรียนไมสับสนและเขาใจเนื้อหาจากบทเรียนที่

สรางข้ึน 

 

4.54 

 

0.73 

 

มากที่สุด 

8. ทําใหการเรียนมีความสนุกสนานจากการเรียน

บทเรียนที่สรางข้ึน 

 

4.64 

 

0.52 

 

มากที่สุด 

9. จากบทเรียนทีส่รางข้ึน นกัเรียนสามารถเรียนไดเร็ว

ข้ึน 

 

4.62 

 

0.60 

 

มากที่สุด 

10. จากบทเรียนทีส่รางข้ึนทําใหนักเรียนไดความรูใน

เนื้อหาเชนเดียวกับครูสอน 

 

4.64 

 

0.52 

 

มากที่สุด 

11. การเรียนรูจากบทเรียนที่สรางข้ึนทําใหนักเรียน

ยอนกลับมาศึกษาในเนื้อหาที่นกัเรียนไมเขาใจ 

 

4.68 

 

0.47 

 

มากที่สุด 

12. การเรียนรูจากบทเรียนที่สรางข้ึนไมทาํใหนกัเรียน

เกิดความเครียด 

 

4.62 

 

0.52 

 

มากที่สุด 

13. จากบทเรียนทีส่รางข้ึนทําใหนักเรียนเรียนรูไดทุก

เวลา 

 

4.58 

 

0.53 

 

มากที่สุด 

14. จากบทเรียนทีส่รางข้ึนทําใหนักเรียนสามารถเรียนรู

ไดอยางมีอิสระ 

 

4.70 

 

0.67 

 

มากที่สุด 

15. การเรียนรูจากบทเรียนที่สรางข้ึนทําใหนักเรียนชอบ

เรียนวิชาทัศนศิลปมากข้ึน 

 

4.46 

 

0.50 

 

มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 

ขอ รายการ M S ระดับความพึงพอใจ 

 โดยรวม 4.57 4.10 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง 7 แสดงวา  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาทัศนศิลป ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ืองจากบทเรียน      

ที่สรางข้ึนทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีอิสระ   การเรียนรูจากบทเรียนที่สรางข้ึนทําใหนักเรียน

ยอนกลับมาศึกษาในเนื้อหาที่นักเรียนไมเขาใจ  ทําใหการเรียนมีความสนุกสนานจากการเรียนบทเรยีน

ที่สรางข้ึน   จากบทเรียนที่สรางข้ึนทําใหนักเรียนไดความรูในเนื้อหาเชนเดียวกับครูสอน   จากบทเรียน

ที่สรางข้ึน นักเรียนสามารถเรียนไดเร็วข้ึน  การเรียนรูจากบทเรียนที่สรางข้ึนไมทําใหนักเรียน            

เกิดความเครียด  จากบทเรียนที่สรางข้ึนทําใหนักเรียนเรียนรูไดทุกเวลา  นักเรียนรูสึกพอใจในบทเรียน  

บทเรียนที่สรางข้ึนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน  การเรียนรูดวยภาพมีสวนชวยให

นักเรียนเขาใจเนื้อหาชัดเจนมากข้ึน   การเรียนรูจากบทเรียนที่สรางข้ึนทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจใน

การเรียน  นักเรียนไมสับสนและเขาใจเนื้อหาจากบทเรียนที่สรางข้ึน  มีความพึงพอใจมากในเร่ืองถา

เลือกไดนักเรียนอยากเรียนจากบทเรียนที่สรางข้ึนอีก  การเรียนรูจากบทเรียนที่สรางข้ึนทําใหนักเรียน

ชอบเรียนวิชาทัศนศิลปมากข้ึน  และมีความพึงพอใจมากเปนอันดับสุดทายในเร่ืองบทเรียนที่สรางข้ึน 

นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศน

กอนการเรียนใหมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางเรียนและหลังเรียน และศึกษา   

ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน  

สรุปสาระสําคัญและผลการวิจัยไดดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียนใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สราง   

มโนทัศนกอนการเรียน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียนมีผล

การเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สราง  

มโนทัศนอยูในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 

  นักเรียนชวงช้ันที ่2 ในระดับประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2550  โรงเรียน

อนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร ทัง้หมด 9 หองเรียนรวม จํานวน 460 คน 

  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 สวน 
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 สวนที่ 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ นักเรียนชวงช้ันที่ 2 ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร จังหวัดสุรินทร ไดมาโดย

วิธีสุมแบบหลายข้ันตอน (Muti-stage Random Sampling) จํานวน 48 คน โดยแบงนักเรียนเปน 3 

กลุม คือ กลุมที่ 1 เพื่อการทดลองคร้ังที่ 1 จํานวน 3 คน  กลุมที่ 2 เพื่อการทดลองคร้ังที่ 2  จํานวน 15 

คน  กลุมที่ 3 เพื่อการทดลองคร้ังที่ 3 จํานวน 30 คน 

สวนที่  2  การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจ  

กลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบ  เปนนักเรียนชวงช้ันที่  2  ในระดับประถมศึกษาปที่  5  ภาคเรียน

ที่  1  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  จํานวน  50  คน  ไดมาโดยวิธีสุม

อยางงาย  (Simple  Random Sampling)  เพื่อใชในการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลัง

เรียนและศึกษาความพึงพอใจ 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  

1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน   

2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาทัศนศิลป เร่ืองสรางสรรคงานศิลป    

 3) แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ   

4) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร  

  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 1.1  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และนําไปใหผูเช่ียวชาญดาน เนื้อหา และ

ผูเชี่ยวชาญดานมัลติมีเดีย ดานละ 3  คน ตรวจประเมินผล   

 1.2  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึน ไปพัฒนาตามข้ันตอนโดยจะไปทดลอง

กับกลุมตัวอยาง 3 คร้ัง  

  (1)  การทดลองคร้ังที่ 1 ทดลองรายบุคคล ซึ่งเปนการทดลองกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน  3  คน  จากการสังเกต และสอบถาม ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   

  (2)  การทดลองคร้ังที่ 2 ซึ่งเปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน  15  คน  เพื่อหา

แนวโนมประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ตามเกณฑที่กําหนดไว คือ  85/85  

  (3)  การทดลองคร้ังที่ 3 ซึ่งเปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน  เพื่อหา

ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ตามเกณฑที่กําหนดไว  คือ 85/85 
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 2.  เปรียบเทยีบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย  

นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มปีระสิทธิภาพไดตามเกณฑที่กาํหนดไปทดลองกับกลุมตัวอยาง

จํานวน    50  คน  และใหกลุมตัวอยางทาํแบบสอบถามความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. หาคาสถิติพื้นฐาน  โดยหาคาเฉลี่ย (Mean)  และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

deviation) ของคะแนน จากการวัดผลการเรียนรูหลังจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 2. เปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   โดย

ใชสถิติ t - test for  dependent  sample 
 

สรุปผลการวิจัย  
           จากการดําเนินการศึกษาวิจัย  การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  2  (ประถมศึกษาปที่  

5)  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ซึ่งเสนอเนื้อหาความรูในแบบตัวอักษร  ขอความ  ภาพนิ่ง  

ภาพกราฟก  เสียงบรรยาย  และเสียงดนตรีประกอบการเรียน 

 2.  คุณภาพของการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีดังนี้ 

  2.1  ผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับมาก 

  2.2  ผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีอยูในระดับดี 

 3.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  กลุมสาระ  

การเรียนรูศิลปะ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ  87.50/88.33  โดย

มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 หนวยที่  1  โครงสรางของงานศิลป   มีประสิทธิภาพ  87.33/88.40 

 หนวยที่  2  การเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ  มีประสิทธิภาพ  86.66/88.00 

 หนวยที่  3  การรับรูความงามธรรมชาติในส่ิงแวดลอม มีประสิทธิภาพ  88.86/90.00 

 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย             

เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  พบวา  โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  ไมเปนไปตาม

สมติฐานที่ต้ังไว  
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อภิปรายผล 
จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และนําไปทดลองใชเพื่อ หาประสิทธิภาพ 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองสรางสรรคงานศิลป  กลุมสาระศิลปะ  วิชา

ทัศนศิลป มีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 85/85 ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางข้ึน ไดผานการประเมินความสมบูรณของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหา และผานการประเมินประสิทธิภาพ ในการใชงานจากผูเชี่ยวชาญดานมัลติมีเดีย และนอกจากนี้

นาจะมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้ ไดถูกพัฒนาข้ึนตามข้ันตอนการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยางเปนระบบ โดยไดประยุกต หลักทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียจากหลายทฤษฎี เชน  ผูวิจัยไดจัดเขียนโครงสราง (Flow Chart) แสดงเสนทางผังของ

บทเรียน โดยกําหนดรายละเอียดของบทเรียนใหชัดเจนใน บทเร่ืองราว (Story board) ซึ่งตรงกับ

หลักการของอเลสซีและทรอลลิป (Alessi and Trollip. 1985 อางใน สุขเกษม อุยโต. 2540: 26) ในขอ

ที่ 5 คือผลิตบทเรียนเปนกรอบภาพลงบนกระดาษ และ ขอที่ 6 คือเขียนผังงานของบทเรียน (Flow 

Chart) และผูวิจัยยังไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามหลักของรอมิสซอสกี 

(Romiszowski. 1986: 271–272) ที่ไดแนะนําข้ันตอนในการพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไว 

7 ข้ันตอน ดังนี้  

1) กําหนดวัตถุประสงค  

2) วิเคราะหพฤติกรรมที่ตองการของผูเรียน เพื่อสรางรูปแบบของบทเรียน  

3) ออกแบบบทเรียน  

4) สรางบทเรียน  

5) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับการเรียน  

6) ทดลองใชเพื่อพัฒนาบทเรียน  

7) ประเมินผลทั้งทางดานการสอนและเทคนิคคอมพิวเตอร  

ผูวิจัยไดพัฒนาตามข้ันตอนที่กลาวมาทั้ง 7 ขอ ซึ่งไดใหความสําคัญในข้ันการทดลองใช เปน

พิเศษอีกดวย ซึ่งอยูในข้ันตอนที่ 6 ของรอมิสซอสกี เปนเร่ืองทดลองใชเพื่อพัฒนาบทเรียน นอกจากนี้ 

ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดการพัฒนาในข้ันนี้กับแนวคิดของบอรกและคณะ (Borg , Gall and Morrish. 

1988 อางถึงใน ไพโรจน เบาใจ. 2537: 45–50) ที่ไดกําหนดข้ันการพัฒนาไว โดยมี การทดลองถึง 3 

คร้ัง และหลังจากทดลองในแตละคร้ังจะมีการปรับปรุงแกไข กอนที่จะนําออกใช เพื่อเผยแพรตอไป  

    จากการทดลองพบวา  นักเรียนมีความสนใจและมีความพึงพอใจกับการเรียนรูในบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เร่ืองสรางสรรคงานศิลป  ซึ่งมีการนําเสนอเนื้อหา  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  
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ภาพกราฟก  และเสียงบรรยาย  เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและเรียนรูไดดวยตนเอง  นักเรียนสามารถ

หยุดดูและดูซ้ํา  หรือทบทวนบทเรียนไดอยางอิสระ   

จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน พบวานักเรียนที่เรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางข้ึน มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว   ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุ มาจากนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไมมีความกดดันในการเรียน สามารถเรียนรู ไดตามความสามารถของตนเอง มี

อิสระในการเรียน สามารถเรียน หรือศึกษาเนื้อหาซํ้าไดตามที่ตัวเองตองการ และบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียนี้ ยังสามารถสนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคลได  กลาวคือ  นักเรียนแตละคนมี

ความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกันอยางเชน  นักเรียนมีทั้งเกง  กลาง  ออน  ซึ่งการศึกษาดวย

ตนเองนั้นจะไมเปนการจํากัดมากจนเกินไปในการเรียน  คือ  นักเรียนที่เกงเมื่อเขาใจก็สามารถเรียน

ผานไปไดทันที  สวนนักเรียนที่เรียนปานกลางอาจทําความเขาใจไดในทันทีหรืออาจจะตองทบทวน

บทเรียนอีกคร้ังก็สามารถทําได  สวนนักเรียนที่เ รียนออนนั้นสามารถศึกษาเนื้อหาในบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียซํ้าๆ  กี่คร้ังก็ได  จึงทําใหไมนาเบ่ือ  นอกจากนี้แลวบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ยังเปนส่ือการเรียนที่ใหการเสริมแรง ไดอยางทันทีทันใด  โดยเปนการใหผลยอนกลับทันที 

ในลักษณะของภาพ และเสียง และจากผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวี สุชิน (2545: 

บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองคอมพิวเตอรชวยการอานและการบันทึกโนตสากล ผลการศึกษา พบวา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมีคาเทากับ 86.80/90.72  เปนไปตามเกณฑที่ กําหนด 85/85 

และเมื่อนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดังกลาวไปใชในการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัย

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่

ระดับ 0.01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของโยธิน หวังทรัพยทวี (2544: บทคัดยอ) ศึกษาผลของ    

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการเสริมแรงทางบวกในการสอนซอมเสริม วิชาดนตรีสากล 

เร่ืองการกระจายตัวโนต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความยุงยากทางการ เรียนรู                 

ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับดี นักเรียน            

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการสอนซอมเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีแรงเสริม

ทางบวก สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนอกจากนี้ยังพบวาสอดคลอง 

กับงานวิจัยของประณต พลอาษา (2543: 57) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาทฤษฎี 

ดนตรีสากล เร่ืองบันไดเสียง โดยผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

มีคาเทากับ 81.17/81.60 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียน และ

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

นอกจากนี้ผลการวิจัยคร้ังนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยในสาขาวิชาอ่ืน ๆ อีกดวย เชนงานวิจัยของ         
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ปยะวัฒน อารียมิตร (2547: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระบบเครือขาย 

คอมพิวเตอรระหวางวิธีสอนแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับวิธีสอนแบบปกติของนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ผลวิเคราะหขอมูลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนโดยวิธีสอนแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีสอนแบบ 

ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ   ฤาชา (2543: 

52) ที่ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียน 
 

ขอเสนอแนะ  
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
ขอเสนอแนะทั่วไป  
1. คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนส่ือการสอนท่ีมีทั้งภาพ เสียง เนื้อหา แบบทดสอบ และ        

การออกแบบ เปนตน ซึ่งส่ิงตาง ๆ ที่กลาวมาจําเปนอยางยิ่ง ที่ตองมีบุคลากรผูเช่ียวชาญแตละสาขา 

รวมมือกันเพื่อพัฒนาใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ หากผูที่จะวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร มัลติมีเดียทําเพียงคนเดียวก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดดานตาง ๆ อยางลึกซึ้ง  

2. การนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใช ตองตรวจดูขอจํากัด หรือขอตกลงเบ้ืองตนในการใชใหดี 

เนื่องจากหากนําไปใชไมถูกตองกับระดับการเรียน เนื้อหาวิชา รวมถึงความรูเบ้ืองตน กอนที่ใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน อาจจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกมาไมดี  
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
1. เร่ืองรูปแบบตัวอักษร (Fonts) หากจะใชรูปแบบมาตรฐานยูพีซี (UPC) จะทําใหบทเรียนดู

ไมนาสนใจ แตหากเลือกตัวอักษรที่มีรูปแบบพิเศษสวยงาม ในการนําไปใชกับเคร่ือง คอมพิวเตอรอ่ืน ๆ 

ที่ไมมีรูปแบบตัวอักษรที่สรางไว จะไมแสดงผล ดังนั้นการปองกันการไมแสดง ตัวอักษรรูปแบบพิเศษที่

ไมมีในเคร่ืองคอมพิวเตอรที่จะนําไปทดลอง จึงควรพิมพขอความเนื้อหาดวย โปรแกรม Adobe 

Photoshop 7 แลวบันทึกเปนไฟลรูปภาพ (.jpg) จากนั้นจึงนําไปใชในโปรแกรมหลัก ที่สรางบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียคือโปรแกรม Macromedia Authorware Professional Version 6.5 เพราะจะ

ทําใหสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใชไดในทุก ๆ เคร่ือง 

  2. เร่ืองคุณภาพเสียง นาจะเปนปญหาตน ๆ ของผูที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรในเร่ืองนี้

ขอเสนอใหใชเคร่ืองบันทึกเสียงที่ดี หองบันทึกเสียงที่ดี จึงจะทําใหไดเสียงที่ชัดเจน แตหากไมมีเคร่ือง

และหองบันทึกเสียงที่ดี ควรศึกษาโปรแกรมที่สามารถปรับแตงเสียงใหมีคุณภาพดีเทากันทุกไฟล 

สามารถตัดเสียงแทรกเสียงรบกวนไดดี ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใชโปรแกรม Sound Forge 7.0  
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3. เร่ืองภาพเคลื่อนไหว (Animation) ควรกําหนดขนาดที่จะใชจริงในพื้นที่ใหได สัดสวนที่

เหมาะสมกอน เมื่อนําไปใชงานจะทําใหมีความสมดุล และเหมาะสมกับงานมากที่สุด  

4. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ตองการใหภาพเคลื่อนไหว และเสียงตรงกัน 

โปรแกรมที่นํามาใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน ควรพัฒนาโดยใชเพียงโปรแกรม

เดียวกันทั้งหมด เชนใชโปรแกรม Macromedia Authorware โปรแกรมเดียวหรือใชโปรแกรม 

Macromedia Flash โปรแกรมเดียว เปนตน เพื่องายตอการควบคุมภาพ และเสียงใหตรงกัน  
 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
1. ยังมีเนื้อหาเร่ืองอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาทัศนศิลปอีกมาก ที่ควรจะนํามาพัฒนาสรางเปน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพื่อใชเปนส่ือประกอบการ เรียนการสอนตอไป  

2. ควรศึกษาวิจัยการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาทัศนศิลปในลักษณะตางๆ เชน 

เปรียบเทียบการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรายบุคคล รายกลุม ความคงทนในการเรียนรู เปน

ตน  

   3  เนื้อหาวิชาที่นํามาใชในการพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรเปนส่ิงสําคัญไมนอยไปกวา

โปรแกรมตาง ๆ  ที่นํามาใชในการสรางเคร่ืองมือหรือประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชใน      

การทดลอง  ดังนั้นควรใหความสําคัญกับเนื้อหาความรูที่ผูรับควรจะไดรับ  โดยระวังไมให                   

มีขอผิดพลาด โดยหาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการตางๆที่ไดรับการยอมรับและเช่ือถือ 
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ภาคผนวก  ก 

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
และภาพการทดลองใชบทเรียน 
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ปที่  5  กลุมสาระศิลปะ  วิชาทัศนศิลป 

 

เม่ือเขาสูโปรแกรมบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

 

   
 

ตัวอยางหนาจอเม่ือเขาสูโปรแกรม 

 

 

    
 

ตัวอยางหนาจอเร่ิมตนกอนการลงทะเบียน 

 



 86 

           
 

ตัวอยางกรอบการลงทะเบียน 

 

      
 

ตัวอยางหนาจอเมนหูลัก 

 

           
 

ตัวอยางหนาจอการใชปุม 
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ตัวอยางหนาจอแนะนาํการใชบทเรียน 

         

           
 

ตัวอยางหนาจอเขาสูบทเรียน  และหนวยของบทเรียน 

 

            
 

ตัวอยางหนาจอเม่ือเขาสูบทเรียนแลว 
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หนาจอตัวอยางแบบฝกหัดระหวางเรียน 

 

 
 

ตัวอยางหนาจอการเขาสูแบบทดสอบ 

 

            
 

ตัวอยางหนาจอแบบทดสอบ 
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ตัวอยางการบอกคะแนนทายแบบทดสอบ 

 

           
 

ตัวอยางหนาจอการเขาสูผูจดัทํา 

 

           
 

ตัวอยางหนาจอการออกจากบทเรียน 
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ภาคผนวก  ข 
การหาคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r) 

และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
คาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ตาราง  8  แสดงคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ    

       เร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  ของแบบทดสอบเร่ืองที ่ 1 

 

ขอ คาความยากงาย  (p)   คาอํานาจจาํแนก  (r)   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0.80 

0.74 

0.63 

0.70 

0.48 

0.44 

0.52 

0.74 

0.80 

0.69 

0.54 

0.63 

0.61 

0.39 

0.70 

0.41 

0.44 

0.44 

0.44 

0.52 

0.30 

0.52 

0.30 

0.41 

0.69 

0.26 

0.54 

0.41 

0.26 

0.30 

คาความเชื่อมัน่  0.453 

 

ตาราง  9  แสดงคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ    

       เร่ือง  สรางสรรคงานศิลป  ของแบบทดสอบเร่ืองที ่ 2 

 

ขอ คาความยากงาย  (p)   คาอํานาจจาํแนก  (r)   

1 

2 

3 

4 

0.69 

0.72 

0.57 

0.76 

0.33 

0.33 

0.48 

0.33 
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ตาราง  9  (ตอ) 

ขอ คาความยากงาย  (p)   คาอํานาจจาํแนก  (r)   

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0.65 

0.52 

0.67 

0.39 

0.48 

0.56 

0.52 

0.56 

0.69 

0.54 

0.63 

0.26 

0.37 

0.22 

0.41 

0.30 

0.22 

0.37 

0.37 

0.33 

0.41 

0.30 

คาความเชื่อมัน่  0.372 

 

ตาราง  10  คาความสอดคลองทักษะปฏิบัติ 

 

สถานการณ ผูวิจัย ผูเชี่ยวชาญ คา  R 

1 6 6 1.00 

2 6 6 1.00 

3 6 6 1.00 

คาความสอดคลองอยูที ่1.00 

 

ตาราง  11  คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

ขอ คาอํานาจจาํแนก 

1 

2 

3 

4 

4.39 

3.63 

2.51 

4.72 
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ตาราง  11 (ตอ) 

ขอ คาอํานาจจาํแนก 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

3.03 

4.39 

3.07 

3.03 

4.39 

3.03 

3.23 

5.86 

2.51 

4.39 

10.49 

คาความเชื่อมัน่  สัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - coefficient )  = 0.837 
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ภาคผนวก  ค 
แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินดานเเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่อง  สรางสรรคงานศิลปสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่  2 

 
ผูผลิต  นางสาวณัฐิกา  วงษาวดี  ปริญญาโท  (ภาคปกติ ก)  สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา 

ผูประเมิน................................................................ตําแหนง........................................................ 

หนวยงาน.................................................................................................................................... 

 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองลงคะแนนความคิดเหน็ในแตละหวัขอ 

 
รายการขอประเมิน รายการขอประเมิน 

ดีมาก 

5 

ดี 

4 

พอใช  

3 

ควร

ปรับปรุง 

2 

ใชไมได 

1 

หมายเหต ุ

1. เนื้อหา 

      1. 1 ความถูกตองของ

เนื้อหา 

      1.2 เนื้อหาสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

      1.3 ความชัดเจนในการ

อธิบายเนื้อหาในแตละเร่ือง 

    1.4 ความตอเน่ืองของ

เนื้อหา 

      1.5 ความเหมาะสมของ

การสรุปเนื้อหา 

      1.6 ความนาสนใจใน

การดําเนินเร่ือง 

      

2. แบบฝกหัด 
      2.1 ความชัดเจนของ

คําถาม 

      2.2 ความเหมาะสมของ

จํานวนขอแบบฝกหัด 

      2. 3 ความเหมาะสมของ

การเสริมแรง 
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รายการขอประเมิน รายการขอประเมิน 

ดีมาก 

5 

ดี 

4 

พอใช  

3 

ควร

ปรับปรุง 

2 

ใชไมได 

1 

หมายเหต ุ

2.4 สอดคลองและครอบ 

คลุมวัตถุประสงคในการ

เรียน 

      

3. แบบทดสอบ 
      3.1 ความชัดเจนของ

คําถาม 

      3.2 ความเหมาะสมของ

จํานวนขอแบบทดสอบ 

      3.3 ความชัดเจนในการ

สรุปผลคะแนนทาย 

     3.4 สอดคลองและ

ครอบคลุมวัตถุประสงคใน

การเรียน 

     3.5 ความเหมาะสมใน

รายงานผลการทดสอบ 

      

 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................ 
 

ลงช่ือ............................................................ผูประเมนิ 

 

(.............................................................................) 
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แบบประเมินนี้ใชสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

ชื่อบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง  “สรางสรรคงานศลิป” 
วิชาทัศนศิลป  ระดับ/ชั้น  ประถมศึกษาปที ่ 5 

 

ผูผลิต  นางสาวณัฐิกา  วงษาวดี  ปริญญาโท  (ภาคปกติ ก)  สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา 

ผูประเมิน................................................................ตําแหนง........................................................ 

หนวยงาน.................................................................................................................................... 

 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองลงคะแนนความคิดเหน็ในแตละหวัขอ 
รายการขอประเมิน รายการขอประเมิน 

ดีมาก 

5 

ดี 

4 

พอใช  

3 

ควร

ปรับปรุง 

2 

ใชไมได 

1 

หมายเหต ุ

1. สวนนําของบทเรียน 
     เราความสนใจ, ให

ขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปน  

(วัตถุประสงค เมนูหลักสวน

ชวยเหลือ ฯลฯ) 

      

2. เนื้อหาบทเรยีน 
     2.1 สอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่ตองการ

นําเสนอ 

      

3. การใชภาษา 
    ใชภาษาถูกตอง 

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  

ส่ือความหมายไดชัดเจน

เหมาะสมกับผูเรียน 

      

4. การออกแบบระบบ
การเรียนการสอน 
    4.1 สงเสริมการพัฒนา

ความคิดสรางสรรค 

     4.2 การถายทอดเน้ือหา   
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รายการขอประเมิน รายการขอประเมิน 

ดีมาก 

5 

ดี 

4 

พอใช  

3 

ควร

ปรับปรุง 

2 

ใชไมได 

1 

หมายเหต ุ

เปนลําดับขั้นตอนนาสนใจ       
5. สวนประกอบดาน
มัลติมีเดีย    
      5.1  ออกแบบหนาจอ

เหมาะสม  งายตอการใช   

สัดสวนเหมาะสมสวยงาม 

      5.2 ภาพกราฟก

เหมาะสม  ชัดเจน  

เหมาะสมกับเนื้อหา  และมี

ความสวยงาม  มีความคิด

สรางสรรคในการออกแบบ

และสรางภาพ 

     5.3 ความเหมาะสมของ

ขนาดตัวอักษร  ความ

หนาแนนของของความ   
 

      

 
 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................ 
 

ลงช่ือ............................................................ผูประเมนิ 

 

(.............................................................................) 
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ภาคผนวก  ง 
- แบบวัดทักษะปฏิบัติ 
- แบบประเมินความสอดคลองของขอปฏิบัติกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
- แบบวัดผลการเรียนรู 
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แบบวัดทักษะปฏิบัติ 
เรื่อง  การรับรูความงามธรรมชาติในสิ่งแวดลอม  วิชาทัศนศลิป  กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

 
คําชี้แจง 
 1.  แบบวัดทักษะปฏิบัติงานฉบับนี้  แบงออกเปน  3  ตอนดังตอไปนี ้

  ตอนที่  1  ส่ิงของ 

- เนื้อหาที ่ 1 การวาดภาพเคร่ืองใชในบาน 

- เนื้อหาที ่ 2  การวาดภาพยานพาหนะ 

ตอนที ่ 2  สัตว   

- เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพสัตวบก 

- เนื้อหาที ่ 2  การวาดภาพสัตวน้าํ 

ตอนที่  3  คน 

- เนื้อหาที ่ 1  คน 

2. แบบวัดทักษะการปฏิบัติงานแตละเร่ืองประกอบดวย 

2.1  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมที่บงชี ้

2.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติและผลงาน  ซึ่งแบงเปน  2  ตอน  คือ 

 -  กระบวนการปฏิบัติ 

 -  ผลของการปฏิบัติ 

 3.  เกณฑการใหคะแนน 

  คะแนนมี  3 ระดับ 

2 หมายถงึ  ถูกตองสมบูรณ 

1 หมายถงึ  ถูกเปนบางสวน 

0 หมายถงึ  ไมถกู 

 
 

 

 

 

 

 



 101 

แบบประเมินความสอดคลองของขอปฏิบัติกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เรื่อง  การรับรูความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาวาขอปฏิบัติทีส่รางข้ึนสามารถวัดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดหรือไม  โดย

การพิจารณาน้ําหนกัดังนี ้

 

 + 1  คือ  แนใจวาขอปฏิบัติทีใ่หนัน้สามารถวัดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมได 

      0   คือ  ไมแนใจวาขอปฏิบัติที่ใหนั้นสามารถวัดตามวตัถุประสงคเชงิพฤติกรรมได 

  - 1    คือ  แนใจวาขอปฏิบัติที่ใหนั้นไมสามารถวัดตามวตัถุประสงคเชงิพฤติกรรมได 

 

คะแนนการพจิารณา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ลักษณะงานที่บงชี ้

+ 1 0 - 1    

ผูเรียนสามารถวาดรูปไดอยาง

ถูกตองตามข้ันตอน  ตามเนือ้หา 

ตอนที่  1  ส่ิงของ 

- เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพ

เคร่ืองใชในบาน 

- เนื้อหาที ่ 2  การวาดภาพ

ยานพาหนะ 

ตอนที ่ 2  สัตว 

- เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพ

สัตวบก 

- เนื้อหาที ่ 2  การวาดภาพ

สัตวน้ํา 

ตอนที ่ 3  คน 

-   เนื้อหาที ่ 1  การวาดภาพหนา 

เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน 

2.  ใหนกัเรียนวาดภาพ

ยานพาหนะ 

3.  ใหนกัเรียนวาดภาพสัตว

เล้ียงที่ฉันรัก 

4.ใหนกัเรียนวาดภาพสัตวน้าํ

ในทองทะเล 

5.  ใหนกัเรียนวาดภาพหนา

คนในหัวขอดาราที่ฉันช่ืนชอบ 

6.  ใหนกัเรียนวาดภาพหนาคน

ในหวัขอครอบครัวของฉัน 

   

 รวม    
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แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การรับรูความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่บงชี ้

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมทีบ่งชี ้

ผูเรียนสามารถวาดรูปไดอยางถกูตองตามขั้นตอน  

ตามเนื้อหา 

1. นักเรียนสามารถข้ึนโครงรางไดอยางถกูตอง 

2. นักเรียนมีความมัน่ใจในการลงเสน 

3. นักเรียนวาดภาพไดสวยงาม 

 
 

แบบวัดผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การรับรูความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
คะแนน ขอปฏิบัติ 

2 1 0 
การข้ึนโครงรางไดอยางถูกตอง 

เสนทีว่าดมีความมัน่ใจในการวาด 

ความสวยงามของผลงาน 

   

รวม    
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ภาคผนวก จ 

แบบทดสอบหนวยที่  1 
แบบทดสอบหนวยที่  2 
แบบทดสอบหนวยที่  3 
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แบบทดสอบเรื่องสรางสรรคงานศิลป 
 
หนวยที่  1  โครงสรางของงานศิลป 
หนวยที่  2  การเก็บและรักษาวัสดุอุปกรณ 
หนวยที่  3  การรับรูความงามธรรมชาติในสิ่งแวดลอม 
 
คําชี้แจง 
 หนวยที่ 1 มีจํานวน  15 ขอ เปนขอสอบปรนัย  ใหนักเรียนกากบาทลงบน
กระดาษคําตอบ  โดยเปนขอสอบ  4  ตัวเลือก  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียง
คําตอบเดียว   
 หนวยที่ 2 มีจํานวน  15 ขอ เปนขอสอบปรนัย  ใหนักเรียนกากบาทลงบน
กระดาษคําตอบ  โดยเปนขอสอบ  4  ตัวเลือก  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียง
คําตอบเดียว   
 หนวยที่  3  มีจํานวน  3  ขอ  ใหนักเรียนวาดภาพตามโจทยที่กําหนดใหลงบน
กระดาษที่แจก 
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หนวยที่ 1  โครงสรางของงานศิลป 
 

1.  เสนใดที่ใหความรูสึกสงบนิ่ง 

     ก.  เสนนอน 

     ข.  เสนต้ัง 

     ค.  เสนเฉียง 

     ง.  เสนโคง 

2.  เสนใดใหความรูสึกไมอยูนิ่ง 

     ก.  เสนนอน 

     ข.  เสนเฉียง 

     ค.  เสนต้ัง 

     ง.  เสนโคง 

3.  เสนใดใหความรูสึกนุมนวล  ออนโยน 

     ก.  เสนโคง 

     ข.  เสนต้ัง 

     ค.  เสนเฉียง 

     ง.  เสนนอน 

4.  เสนใดใหความรูสึกต่ืนเตนไมตอเนื่อง 

     ก.  เสนทแยง 

     ข.  เสนซิกแซก 

     ค.  เสนประ 

     ง.  เสนขดกนหอย 

5.  เสนใดใหความรูสึกแหลมคม  เคล่ือนไหว 

     ก.  เสนประ 

     ข.  เสนซิกแซก 

     ค.  เสนทแยง 

     ง.  เสนขดกนหอย 

6.  ลายนิ้วมือมีลักษณะคลายกับเสนแบบใด 

     ก.  เสนตรง 

     ข.  เสนโคง 

     ค.  เสนซิกแซก 

     ง.  เสนขดกนหอย 

7.  ตัวอยางในรูปปรากฏลักษณะของเสนใด

มากที่สุด 

                 

                              
 

     ก.  เสนทแยง 

     ข.  เสนแนวนอน 

     ค.  เสนแนวด่ิง 

     ง.  เสนโคง 

8.  รูปทรงมีลักษณะเปนกี่มติิ 

     ก.  2  มิติ 

     ข.  5  มิติ 

     ค.  4  มิติ 

     ง.  3  มิติ 

9.  ขอใดกลาวถูกตอง 

     ก.  รูปทรงใหความรูสึกมนี้ําหนกั 

     ข.  รูปทรงใหความรูสึกเบาบาง 

     ค.  รูปทรงใหความรูสึกแข็งแรง 

     ง.  รูปทรงใหความรูสึกเราใจ 

10.  ภาพใดคือรูปทรง 

     ก.     
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 ข.     

    

  ค.      

 

ง.    

11.  ภาพที่ปรากฏไมมีเสนลักษณะใดอยูใน

ภาพ             

    

 
 

 

     ก.  เสนโคง 

     ข.  เสนตรง 

     ค.  เสนซิกแซก 

     ง.  เสนประ 

 

12.  ภาพดังตอไปนี้ปรากฏภาพใดชัดที่สุด 

 
     ก.  เสนตรง 

     ข.  เสนเฉียง 

     ค.  เสนโคง 

     ง.  เสนซิกแซก 

13.  เสาไฟฟาใหความรูสึกอยางไร 

     ก.  ต่ืนเตน 

     ข.  เคล่ือนไหว 

     ค.  แข็งแกรง 

     ง.  รุนแรง 

14.  กอนเมฆใหความรูสึกอยางไร 

     ก.  หนักแนน 

     ข.  มัน่คง 

     ค.  สงบ 

     ง.  นุมนวล 

15.  ภาพในขอใดใหความรูสึกหนักแนน  

มั่นคง 

              

           



 107 

 

ก. ภาพที ่ 1 

ข. ภาพที ่ 2 

ค. ภาพที ่ 3 

ง. ภาพที ่ 4 
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หนวยที่  2  การเก็บและรักษาวัสดุอุปกรณ 
 
 
1.  วัสดุ - อุปกรณในการเขียนหมายถงึ 

     ก.  ผลงานสําเร็จ 

     ข.  เคร่ืองมือที่ใชถายทอดจินตนาการ 

     ค.  ดินสอที่ใชในการวาด 

     ง.  ส่ิงของทั่วไป 

2.  ผลงานที่แสดงออกมามีมากหรือนอย

ข้ึนอยูกับส่ิงใด 

     ก.  รูปตัวอยาง 

     ข.  อุปกรณที่ใช 

     ค.  คะแนน 

     ง.  ผูวาด 

3.  ในการรางภาพ  ควรใชดินสอแบบใด 

     ก.  HB 

     ข.  B 

     ค.  2B 

     ง.  EE 

4.  ดินสอแบบใดลบงายที่สุด 

     ก.  HB 

     ข.  B 

     ค.  2B 

     ง.  EE 

5.  ยางลบที่ดีควรมีลักษณะอยางไร 

     ก.  มีเนื้อสีขาวสะอาด 

     ข.  ราคาแพง 

     ค.  เลือกที่ราคาถูก 

     ง.  เนื้อละเอียด 

 

6.  เรานิยมใชคัตเตอรเนื่องจากสาเหตุใด 

     ก.  เพื่อใหดินสอที่ใชวาดภาพไดสวยงาม 

     ข.  เพื่อใหดินสอเหมาะกับกระดาษ 

     ค.  เพื่อใหไดไสดินสอตามตองการ 

     ง.  เพื่อตองการใชดินสอในการเนนภาพ 

7.  หากตองการใหดินสอมีปลายแหลม

สามารถทําไดโดยวิธีใด 

     ก.  ฝนกับกระเบ้ือง 

     ข.  ฝนกับกระจก 

     ค.  ฝนกับไม 

     ง.  ฝนกับกระดาษทราย 

8.  สีชนิดใดมีคุณสมบัติโปรงใส 

     ก.  สีน้ํา 

     ข.  สีน้ํามัน 

     ค.  สีโปสเตอร 

     ง.  สีไม 

9.  สีชนิดใดทิ้งรองรอยคราบตางๆ  อันเปน

ลักษณะเฉพาะตัว 

     ก.  สีโปสเตอร 

     ข.  สีอะคิลิค 

     ค.  สีไม 

     ง.  สีน้ํา 

10.  มีลักษณะทึบแสง  คือคุณสมบัติของสี

ชนิดใด 

     ก.  สีน้ํา 

     ข.  สีโปสเตอร 
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     ค.  สีฝุน 

     ง.  สีไม 

11.  เนื้อกระดาษสามารถปรับสีไดงาย  คือ

คุณสมบัติองกระดาษชนิดใด 

     ก.  กระดาษอารตมัน 

     ข.  กระดาษชานออย 

     ค.  กระดาษบรูฟ 

     ง.  กระดาษปอนดขาว 

12.  มีผิวเหมาะแกการเขียนภาพระบายสี  

คือคุณสมบัติของกระดาษชนิดใด 

     ก.  กระดาษอารตมัน 

     ข.  กระดาษปอนดขาว 

     ค.  กระดาษบรูฟ 

     ง.  กระดาษชานออย 

13.  จงเรียงลําดับการใชงานจากงายไปหา

ยาก 

     ก.  สีไม  สีน้ํา  สีโปสเตอร 

     ข.  สีไม  สีโปสเตอร  สีน้ํา 

     ค.  สีน้าํ สีไม สีโปสเตอร 

     ง.  สีน้ํา  สีโปสเตอร  สีไม 

14.  ขอใดเรียงลําดับความเขมของดินสอได

ถูกตอง 

     ก.  HB  B  2B  EE 

     ข.  B  HB  2B  EE 

     ค.  2B  EE  HB  B 

     ง.  EE  2B  B  HB 

15.  การใชคัตเตอรเหลาดินสอ  ควรใชใบมีด

อยางไร 

     ก.  เล่ือนใบมีดออกมาจนสุดเพื่อความ

สะดวก 

     ข.  เล่ือนใบมีดออกมาเล็กนอยเพื่อไมให

เศษไมกระเด็น 

     ค.  เล่ือนใบมีดออกมาใหพอดีกับความ

ตองการในการใชงาน 

     ง.  อยางไรก็ได 
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หนวยที่  3  การรับรูความงามธรรมชาติในส่ิงแวดลอม 
 

ใหนักเรยีนวาดภาพลงบนกระดาษทีแ่จกใหตามหัวขอดังตอไปน้ี  โดยใชดินสอ 
 

1. ใหนักเรยีนวาดภาพเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
2. ใหนักเรยีนวาดภาพสัตวเลี้ยงที่ฉันรกั 
3. ใหนักเรยีนวาดภาพครอบครัวของฉัน  (วาดเฉพาะใบหนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ภาพการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ   นางสาวณัฐิกา  วงษาวดี 

เกิดวันที ่  29  มกราคม  พ.ศ  2525 

สถานที่อยูปจจุบัน   90/332  ซอยสุบิน  20  หมูบานแสงบัวทองวิลลา  ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี   

ต.ละหาร  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 

ประวัติการศึกษา 

              พ.ศ.   2539     โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลัย  (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 

              พ.ศ.   2541 การศึกษานอกโรงเรียน  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

              พ.ศ.   2542    โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลัย  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

              พ.ศ.  2546       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร   

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ศิลปศึกษา 

              พ.ศ.  2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

         การศึกษามหาบัณฑิต  เทคโนโลยีการศึกษา 
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