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ปกเกศ  ชนะโยธา. (2551). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และความพึง         

.........    ใ.พอใจ ของนักเรียนชวงชั้นที่  2  โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต         
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ใ........ “””.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: ผูชวยศาสตราจารย              

.........””.....ดร. ฤทธิชัย ออนมิ่ง, ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  บุญสง. 

  

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาคณิตศาสตร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85  2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) จากการเรียนโดย

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับนักเรียนที่

เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูของครู 3).เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนที่เรียน

โดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับ

นักเรียนที่เรียนจากการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ

นักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ……….   

 กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนเปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2.(ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4) จํานวน 48 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) จังหวัดขอนแกน 

ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบเปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4) จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน ไดจากการสุม

แบบหลายขั้นตอน จํานวน 2 หองเรียน  80 คน แบงเปนกลุมทดลอง 40 คน และกลุมควบคุม 40 คน  

 ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยใหกลุมทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น กลุมควบคุมเรียนตามแผนการจัดการ

เรียนรูของครู สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ t-test สําหรับกลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน 

 ผลการวิจัยพบวา..1).บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาคณิตศาสตร ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการ 

ศึกษามีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 87.42/86.78..เปนไปตามเกณฑ 85/85..2)”ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้น

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสูงกวานักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05..3).ผลของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร (ทักษะการแกปญหา) ของนักเรียนที่เรียนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สูงกวา

นักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01..4).นักเรียนมีความพึง

พอใจในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี         

คอนสตรัคติวิสต อยูในระดับมากที่สุด 
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 This research aimed to..1).develop and find out an efficiency of web-based instruction by 

using Constructivist theory on Mathematic subject based on 85/85 criteria,..2).compare the 

students’ learning achievement of level 2 students (Prathomsuksa.4) through the developed         

web-based instruction and traditional teaching,..3).compare the students’ skill on Mathematical 

process (Problem-solving skill) of students learning through the developed web-based instruction 

and traditional teaching, and..4).study satisfaction of students with learning through the web-

based instruction. 

 The sample group used for developing the web-based instruction by using Constructivist 

theory were 48 of level 2 students (Prathomsuksa.4) from Khonkaen Demonstration School 

(Modindaeng) of Knonkaen University, Khonkaen province, through multi-stage random sampling 

and the sample group used for comparative learning achievement were 80 of level 2 students 

(Prathomsuksa.4) included 2 classrooms: an experimental group of 40 students and a control 

group of 40 students from Khonkaen Demonstration School (Suksasart) of Khonkaen University, 

Khonkaen province, by using multi-stage random sampling. 

 Procedures for this research: the experimental group learned through web-based 

instruction by using Constructivist theory and the control group learned from a traditional teaching. 

Data were analyzed by t-test for independent samples. 

 The research findings were as follows:..1).The web-based instruction by using 

Constructivist theory on Mathematic subject as evaluated by content experts and educational 

technology experts, had a good quality, and had its efficiency of 87.42/86.78, which was 

corresponding with the 85/85 provided criteria...2).Learning achievement of students that learned 

through the web-based instruction are higher than the traditional teaching at the .05 level of 

significant difference...3).As mathematical process skill, students that learned through the web-

based instruction are higher than the traditional teaching at the .01 level of significant difference.  

4).Students are very satisfied with learning through the developed web-based instruction. 

 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวย ความกรุณาจากทานผูมีพระคุณหลายทาน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทานผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤทธิชัย  ออนมิ่ง ประธานควบคุมปริญญานิพนธ ที่ทานไดสละ

เวลาอันมีคายิ่งในการใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนชี้แนะผูวิจัย แมวาทานจะมีภาระงานมากทําให

ผูวิจัยมีความซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง นับไดวาทานอาจารยเปนแบบอยางของอาจารยที่มีความเมตตา

กรุณาแก ลูกศิษย  จนทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้ สํา เร็จลงไดดวยดี  ขอกราบขอบพระคุณ                      

ทานผูชวยศาสตราจารย จิราภรณ  บุญสง กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาชี้แนะให

คําปรึกษาทางดานสถิติและทุมเทใหกับลูกศิษยอยางไมเหน็ดเหนื่อย ขอกราบขอบพระคุณ                  

ทานรองศาสตราจารย ดร. เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต ที่กรุณาเปนประธานกรรมการสอบปากเปลา ขอ

กราบขอบพระคุณ ทานรองศาสตราจารย ดร. เกียรติศักดิ์  พันธลําเจียก ที่กรุณาเดินทางมาเพื่อเปน

กรรมการในการสอบปากเปลา ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและขอกราบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว           

ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดชวยเหลือ ใหคําชี้แนะตลอดจนคําแนะนําทําใหผูวิจัย

ไดแนวคิดในการแกไขปรับปรุงเพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

 ขอขอบพระคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ที่ไดใหความรวมมือและเอ้ือเฟอในการเก็บขอมูลและอํานวย

ความสะดวกทําใหผูวิจัยเก็บขอมูลไดอยางครบถวน 

 ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแมที่ใหกําลังใจและสนับสนุนผูวิจัยในทุกดาน คุณคาทาง

ความรูที่เกิดจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาการศึกษาตอไป 

  

                       ปกเกศ  ชนะโยธา 
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 บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง  
 

 ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จัดใหมีการสอนโดยยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถทําใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเองสูงสุด จากบทบาทของครูที่เปนผู

ถายทอดความรูเพียงผูเดียว มาเปนผูชี้นําความรู ใหมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสม

ตามศักยภาพของบุคคล ใหการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและศูนยการเรียนรูที่จะตองพัฒนาให

เด็กเปนศูนยกลาง ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

ภาษาตางประเทศ ใหมีมาตรฐานสูงขึ้น (กรมสามัญศึกษา. 2543: ภาคผนวก 8) และตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดมุงเนนใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ มีทักษะ

กระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (กรมวิชาการ. 2545: 1-4) 

 การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับประถมศึกษาจึงเปนรากฐาน

สําคัญในการสรางใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร นอกจากนี้คณิตศาสตรยังมี

บทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี

เหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ 

ทําใหสามารถคาดการณ วางแผนตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม การแกปญหาถือ

เปนหัวใจสําคัญของคณิตศาสตร เปนกลไกที่เกิดขึ้นในสมองของแตละคน แมวาคําตอบที่ไดจะ

เหมือนกัน แตในดานของวิธีการคิดของแตละบุคคลซึ่งอาศัยพื้นฐานความคิดทางคณิตศาสตรความมี

เหตุผลอาจจะมีแตกตางกันไป (ภัทรกุล  จริยวิทยานนท;และอินทิรา  ศรีวัฒนะธรรมา..2533:.10-13) 

คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี ข้ึน ยิ่งไปกวานั้น 

คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหมีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถ

คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545: 1) ซึ่ง

สอดคลองกับ ยุพิน  พิพิธกุล (2534: 1) กลาววา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่พัฒนาความคิดของผูเรียน

ใหเปนคนรูจักคิดอยางมีเหตุผล มีระเบียบวิธีในการคิดและมีความชางสังเกต จากพื้นทักษะดังกลาวจงึ

สงผลใหผูเรียนนําไปเปนพื้นฐานในการศึกษาวิทยาการสาขาอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 นอกจากนั้นความพึงพอใจของผูเรียนก็เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณ

ความรูสึกและทัศนคติของบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเราและแรงจูงใจ ซึ่งจะปรากฎออกมาทาง
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พฤติกรรมและเปนองคประกอบสําคัญในการทํากิจกรรมตางๆ (ประภา  ตุลานนท. 2540: 23) และเปน

ส่ิงหนึ่งที่สงเสริมทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการที่บุคคลจะเรียนรูหรือมี

พัฒนาการที่เจริญงอกงามนั้นบุคคลจะตองอยูในภาวะพึงพอใจสุขใจเปนเบื้องตน  

 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ

อยางมาก ดานการศึกษานั้น เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถสนับสนุนการผลิต การเขาถึง การจัดเก็บ

รวมทั้งการแพรกระจายความรู ตลอดจนมีสวนชวยแกไขปญหาและสงเสริมการศึกษาอันเปนปจจัย

หลักภายใตสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูในรูปแบบใหม ซึ่งในประเทศไทยไดมีการกําหนด

แนวทางในการพัฒนาและการสงเสริมการนําความรูทางเทคโนโลยีไปใชเพื่อการศึกษาตามแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยพ.ศ.2544-2549 และกรอบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศแหงชาติระยะพ.ศ. 2544-2553 (IT2010) (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงาน

การศึกษานอกโรงเรียน. 2546: บทสรุปสําหรับผูบริหาร) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ยืน  ภูวรวรรณ 

(2541: 32- 34) ที่กลาววา  ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีการ

ส่ือสารและการคมนาคมเขามามีบทบาท โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต เขามามีบทบาททําใหโลกเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมที่เต็มไปดวยการเรียนรู หรืออาจเรียกไดวา “สังคมแหงการเรียนรู” 

(Knowledge base Society) ดังนั้นแนวโนมของการศึกษาจึงตองเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี

สารสนเทศเขามามีบทบาทกับการเรียนการสอนมากขึ้น นอกจากนั้นการเรียนการสอนผานระบบ

เครือขาย (Web Based Instruction) หรือ การศึกษาบนเว็บ เปนการศึกษาที่ใชเว็บเปนสื่อกลางในการ

สงผานขอมูล โดยขอมูลตางๆ จะอยูในรูปของมัลติมีเดีย คือ เปนการผสมผสานขอมูลทั้งที่เปนขอความ 

หรือตัวอักษร ภาพ กราฟก เสียง วีดิทัศน และภาพเคลื่อนไหว ชวยใหผูเรียนไดรับรูขอมูลไดดีกวาการ

ฟงจากผูสอนเพียงอยางเดียว อีกทั้งผูเรียนไดมีโอกาสโตตอบ เพื่อตรวจสอบความเขาใจจากการมี

ปฏิสัมพันธกับบทเรียน หลักการและแนวคิด ตลอดจนผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูตามความพรอมของแต

ละบุคคล สามารถควบคุมจังหวะเวลาความตองการของตนเองได (เยาวลักษณ  เตียรณบรรจง;และ

คณะ. 2544: 50)  

 เมื่อการเรียนการสอนยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลางยอม หมายถึง กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้น

ไดเนื่องจากใหผูเรียนไดเรียนรูโดยอาศัยประสบการณและเกิดการสรางองคความรู ซึ่งแนวคิดนี้

สอดคลอง กับ ทฤษฎีสรรคนิยม หรือ คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) หรือ คอนสตรัคติวิสซึม 

(Constructivism) ซึ่งทฤษฎีนี้ไดถูกพัฒนาขึ้นเปนทฤษฎีทางการศึกษาโดย Professor Seymour 

Papert แหง M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) ซึ่งสําหรับ Papert เชื่อวาคนเราสราง

ความรูความเชื่อจากประสบการณที่ไดรับ เมื่อเขาเกิดการสรางความรูดวยตนเองยอมเปนการรับรูที่มี

ความหมาย (Boyle Tom. 1997: 33-35) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2542: 10)  
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ที่เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวตนเอง ตลอดจนความรูเกิดจากการเนนความรู

เดิมเพื่อ เปนพื้นฐานของความรู ใหม  นอกจากนี้  ทฤษฎีสรรคนิยม  หรือ  คอนสตรัคติวิสต 

(Constructivist) ยังเชื่อวา ความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวยตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ใหเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาโครงสรางความรูภายในบุคคลและการเรียนรู

รอบๆ ตัว การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูล ประสบการณใหมๆ และมีโอกาส

ใชกระบวนการทางสติปญญาของตน ในการคิดกลั่นกรองขอมูล ทําความเขาใจเชื่อมโยงความรูใหม

กับความรูเดิม และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง (ทิศนา  แขมมณี. 2542: 9-11) 

 จากรายงานของกรมวิชาการในเอกสารการศึกษาไทยในยุคอนาคตไดศึกษาศักยภาพของ

เด็กไทย ในปการศึกษา 2541 พบวานักเรียนมีศักยภาพในดานทักษะการคิดต่ํา ปญหาของเด็กไทย

จะตองไดรับการแกไขโดยดวนคือพื้นฐานในการเรียนรูในโลกอนาคต กระบวนการคิดวิเคราะห และ

การแกปญหา  

การเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรเปนการเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับนามธรรมและเนื้อหาของ

บทเรียนเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกันสงผลกระทบตอผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื่องจากไม

สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมไปสูอีกเรื่องหนึ่งตลอดจนดานทักษะกระบวนการคิดแกปญหาและการ

สรางองคความรูไดดวยตนเอง 

ดังนั้นจะเห็นไดวาการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรที่มีการนําเอาขอดีของสื่อทาง

เทคโนโลยีคือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งเปนเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ

การสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนซึ่งเปนแนวนโยบายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มี

ความพรอมดานสื่อและเทคโนโลยีตลอดจนการนําเอาทฤษฎีการเรียนรู คอนสตรัคติวิสตมารวมจึงเปน

ส่ิงที่นาสนใจยิ่งในการสรางสื่อที่ตอบสนองทั้งผูเรียน แนวนโยบายของโรงเรียนและสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ในหมวดที่ 9 ที่สนับสนุนการนําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการ

จัดการเรียนรูของผูเรียน (พรสวัสด์ิ เพชรแดง;และชาติชาย  มุกสง. 2542: 20-21) 

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่นําเอาทฤษฎีการเรียนรู คอนสรัคติวิสต (Constructivist) เขามา

ประยุกตใชในการเรียนการสอนในระดับตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียนเชน 

จากงานวิจัยของ บุลลอค (Bullock..1996:.611-A) ไดศึกษาผลของวิธีการสอนแบบ                

คอนสตรัคติวิสตตอเจตคติของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตรสําหรับครูระดับประถมศึกษา โดย

มุงพิจารณาวางานหรือเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่เปลี่ยนไป การสื่อสารหรือการอภิปรายที่เปลี่ยนไปและ

สภาพแวดลอมในชั้นเรียนคณิตศาสตรที่เปลี่ยนไปมีอิทธิพลอยางไรตอเจตคติวิชาคณิตศาสตรของ

นักศึกษา โดยทําการทดลองเปนเวลา 1 ภาคเรียนผลการศึกษาพบวาการใชวิธีการสอนแบบ           

คอนสตรัคติวิสตมีอิทธิพลทางบวกตอเจตคติในวิชาคณิตศาสตร 
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สิริชนม  ปนนอย (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของการใชเกมสคณิตศาสตรในการ

สอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง จํานวนของ

เด็กอนุบาล ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมเด็กที่เรียนดวยการสอนตามแนว      

คอนสตรัคติวิสตสูงกวากลุมเด็กที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

สุดา  เชียงคํา (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เร่ือง เศษสวน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผลการวิจัย

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวและทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน

ไดรับความรูและประสบการณใหมๆ 

อําไพ  กําลังหาญ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

เคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางวิธีสอนแบบคอนสตรัคติวิสตกับวิธีการสอนแบบปกติ ผล

การศึกษาพบวากลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี

เร่ืองโครงสรางอะตอม อยูในระดับดี สวนนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ

ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมปรากฎวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตสูงกวากลุมที่เรียน

ดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 

อุมาวิชนีย  อาจพรม (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการเรียนรูจากหองเรียนเสมือนวิชา

วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดแกปญหาวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ืองการขนสงและการสื่อสาร

ที่ไดรับการเรียนดวยหองเรียนเสมือนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับการสอนแบบปกติแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญ และผูเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนดวยหองเรียนเสมือนตามทฤษฎี        

คอนสตรัคติวิสตในระดับมาก 

จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

แนวคิดคอนสตรัคติวิสต เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ชวยกระตุนใหผูเรียนไดคิดแกปญหาและสรางองค

ความรูไดดวยตนเองใหความสําคัญกับประสบการณและกระบวนการเรียนรูรายบุคคลในการไดมาซึ่ง

ความรู 

 จากเหตุผลดังกลาว การเรียนการสอนคณิตศาสตรผู เ รียนตองเกิดความรูและทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร ดวยกระบวนการคิดและไดรับประสบการณจนเกิดการเชื่อมโยงความรู

เพื่อพัฒนาเปนองคความรูของตนเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตรและความพึงพอใจ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่4 โดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1..เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต วิชาคณิตศาสตร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85  

 2..เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4) จากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่

สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

 3..เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร (ทักษะกระบวนการแกปญหา) ของ

นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี      

คอนสตรัคติวิสตกับนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู                                               

 4..เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต … 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1..ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี         

คอนสตรัคติวิสตสําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา ที่มีประสิทธิภาพไวใชใน

การเรียนการสอน 

 2..ไดแนวทางในการจัดการเรียนรู โดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา 

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

 3..เปนแนวทางใหผูสนใจ นักวิชาการไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายที่

สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตในแขนงวิชาอื่นๆ หรือตามทฤษฎีอ่ืนๆ ตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั แยกออกเปน 2 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 การพัฒนาและหาประสทิธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต                                                   
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4) ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) จังหวัดขอนแกน จํานวน 160 คน

 กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนที่ เ รียนชวงชั้นที่  2.(ประถมศึกษาปที่ 4).ภาคเรียนที่  2                 

ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) จังหวัดขอนแกน จํานวน 48 คน 

ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน.(Multi-stage random sampling).เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการ

ทดลอง คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 และครั้งที่ 3 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที ่1 จํานวน   3 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที ่2 จํานวน 15 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที ่3 จํานวน 30 คน 

 
 สวนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบ 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่4) 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร).จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 176 คน  

 กลุมตัวอยาง  ไดแก นักเรียนที่ เ รียนชวงชั้นที่.2.(ประถมศึกษาปที่ 4).โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน จํานวน 80 คน ไดจากการสุมหลายขั้นตอน 

(Multi-stage random sampling) เพื่อเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบตัวแปรที่ศึกษา โดย

แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 1..กลุมทดลอง  ไดแก นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต จํานวน 40 คน 

 2..กลุมควบคุม ไดแก นักเรียนที่ เรียนจากการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู    

จํานวน 40 คน 
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 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร สาระที่ 1: จํานวนและการดําเนินการ เร่ือง โจทยปญหา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

(ประถมศึกษาปที่ 4) ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2544 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

ประกอบดวย  3 เร่ืองยอย คือ 

 เร่ืองที่   1   การบวกและลบ 

 เร่ืองที่   2   การคูณและหาร 

 เร่ืองที่   3   การบวก ลบ คณู หารระคน 

  
 ตัวแปรที่ศกึษา 
 1..ตัวแปรตน ไดแก วิธีการเรียนรูของนกัเรียน จาํแนกเปน 2 วิธ ีดังนี ้

      1.1.การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้น

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

      1.2.การเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

 2..ตัวแปรตาม ไดแก 

       2.1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                   2.2.ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร (ดานทักษะการแกปญหา) 

      2.3.ความพึงพอใจในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสรัคติวิสตของนักเรียนชวงชั้นที่ 2.(ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4) 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1..บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรที่

ใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อ หรือตัวกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหวางครู และ

นักเรียน โดยในกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบไปดวย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอความ และ

ตัวอักษรมาชวยในการนําเสนอเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ซึ่งผูเรียนสามารถ

เรียนรู เนื้อหา และฝกทักษะ ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ ตลอดจนสืบคนขอมูล และอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากหนาจอคอมพิวเตอร โดยมีโครงสรางของกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
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 2..การเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู หมายถึง การเรียนรูของนักเรียนโดยมีครูผูสอน

ดําเนินการตามคูมือการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และหลักสูตรสถานศึกษา

 3..ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของผูเรียนดานความรูในวิชาคณิตศาสตร

ที่วัดไดจากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยวัดพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน ดังนี้ 

      3.1.ความรูความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงเรื่องราวหรือส่ิงตางๆ ที่เคย

เรียนมาแลวเกี่ยวของกับ ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร 

  3.2.ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การจําแนก การขยายความ และ

การแปลความหมาย ความรูที่ไดโดยอาศัยขอเท็จจริง  

  3.3.การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู และวิธีการคนควาหาความรูไป

ใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป 

 4..ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร หมายถึง กระบวนการทางสติปญญาที่เกิดจากการ

เรียนรู ปฏิบัติ และฝกฝนจนสามารถทําความเขาใจวิเคราะหปญหา  การวางแผนแกปญหา              

การดําเนินการแกปญหา ตลอดจนการพิจารณาผลลัพธวามีความสมเหตุสมผลกับสถานการณปญหา

หรือไม 

 5..ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรูสึกชอบ หรือไมชอบของนักเรียนในสภาพการ

เรียนการสอนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย ที่ผูวิจัยไดออกแบบและ

พัฒนาขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิต 

 6..การเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หมายถึง การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิด

การเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดคิด และสรางความรูข้ึนมาตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสโดยยึดผูเรียนเปน

ศูนยกลางในการเรียนรู ซึ่งมีลักษณะของการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดทบทวนความรู รับความรู แสวงหา

ความรูตลอดจนรวบรวมขอมูลจนเกิดเปนประสบการณดวยตนเอง 

 7..การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สราง

ข้ึนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หมายถึง คาระดับคะแนนที่คาดหวังจากการสรางสื่อคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยใชเกณฑ 85/85              

ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 85 ตัวแรก หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ตตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนไดคะแนนเฉลี่ย

ไมนอยกวารอยละ 85 
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 85 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยการทําแบบทดสอบหลังเรียนได

คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 85 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1..ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของ

ครูแตกตางกัน 

 2..ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานทักษะกระบวนการแกปญหาของนักเรียนที่เรียน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

กับการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครูแตกตางกัน 

 3..นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายที่สรางขึ้นตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนลําดับ  ดังตอไปนี้ 

 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา 

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับเว็บเพจ 

 4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครือขายอินเทอรเน็ต 

 5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 6.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  ความสามารถใน 

      การแกปญหาและโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 7.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการเรียน 

 8.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 และหลักสูตร 

                   สถานศกึษา 

 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาในปจจุบันไดพัฒนาและกาวหนาขึ้นมากมีความมุงหมาย

เพื่อปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา และลดชองวางการวิจัยพื้นฐานกับกระบวนการนําไปใชใหเกิด

ประโยชนตอการศึกษา 

 
 ความหมายของการวจิัยและพัฒนา  
 บอรกและกอลล (Borg ;& Gall.1989: 784-785) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาทาง

การศึกษา (Education Research and Development) วาเปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการ

วิจัยเปนวิธีการที่สําคัญ โดยที่นิยมใชเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยาเปน

เปาหมายหลักในกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพทางผลผลิตทางการศึกษา.(Education 

Product) มีความหมาย 2 ประการ คือ ประการแรก หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษา อันไดแก 

แบบเรียน ฟลม สไลด เทปเสียง  เทปโทรทัศน คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน และ

ประการที่สอง หมายถึง วิธีการและกระบวนการทางการศึกษา เชน ระบบการสอนและเทคนิควิธีการ

ตางๆ 
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 เกย (Gay.”1992: 10-11) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวาเปนการพัฒนาผลผลิตสําหรับใช

ภายในโรงเรียน ซึ่งผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนายังรวมถึง วัสดุ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม 

วัสดุอุปกรณในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม สื่อการสอน และระบบการจัดการ 

การวิจัยและพัฒนายังคลอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค ลักษณะของบุคคลและระยะเวลา และ

ผลผลิตที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับรายละเอียดที่

ตองการ 

 
 ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 

 ข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนา บอรกและกอลล (Borg ;& Gall. 1979: 222-223) ที่ถูก

นํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรยอยๆ มี 10 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 กําหนดการผลิตและรวบรวมขอมูล 

  ส่ิงที่ตองการกําหนดคือ ลักษณะทั่วไป รายละเอียดของการใชและวัตถุประสงคของการ

ใชเกณฑในการเลือกกําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะพัฒนาขึ้นมี 4 ขอ คือ 

  1. ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 

  2. ความกาวหนาทางวิชาการ 

  3..บุคคลากรที่มีอยูมีทักษะความรู และประสบการณที่จําเปนตอการวิจัยและพัฒนา

หรือไม 

  4. ผลผลิตนั้นพัฒนาขึ้นในเวลาอันควรหรือไม 

 เมื่อกําหนดผลผลิตที่ตองการวิจัยและพัฒนาขึ้นแลว  ผูวิจัยตองรวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการใชผลผลิตนั้น ถามีความจําเปนผูทําวิจัยและพัฒนาอาจตองทําการศึกษาวิจัยขนาด

เล็กเพื่อหาคําตอบซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูไมสามารถโตตอบ กอนที่จะเริ่มการพัฒนาตอไป 

 ข้ันที่ 2 ข้ันการวางแผนการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 

  1. กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลผลิต  

  2. ประมาณคาใชจายบุคคลากรและระยะเวลาที่ตองการใชเพื่อศึกษาความเปนไปได 

  3. พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิต 

 ซึ่งขั้นตอนในการวางแผนวิจัยและพัฒนาเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจะสามารถคาดคะเนไดวาการ

วิจัยครั้งนี้จะมีแนวทางเปนไปไดหรือจะประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งไวหรือไม 

 ข้ันที่ 3 พัฒนารูปแบบ ข้ันตอนผลผลิต 
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  ในขั้นนี้เปนขั้นของการออกแบบและจัดทําผลผลิตทางการศึกษาตามที่วางไว เชน ถาเปน

รูปแบบโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น จะตองออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุ คูมือ

ผูฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรมและเครื่องมือในการประมวลผล 

 ข้ันที่ 4 ทดลองหรือทดสอบ ผลผลิตครั้งที่ 1 

  นําผลผลิตในขั้นที่ 3 ไปทดลองใชเพื่อทดสอบคุณภาพเบื้องตนในโรงเรียนจํานวน 1-3 

โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางกลุมเล็ก 6-12 คน ประเมินโดยใชแบบทดสอบ การสังเกต และการสัมภาษณ

และรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

  ข้ันที่ 5 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1 

  นําขอมูลและผลการทดลองใชจากขั้นที่ 4 มาพิจารณาปรับปรุง 

 ข้ันที่ 6 ทดลองหรือทดสอบครั้งที่ 2  

  ข้ันนี้นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค 

ทดลองใชในโรงเรียน จํานวน 5-15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30-100 คน ประเมินผลในเชิง

ปริมาณในลักษณะ Pre-test และ Post-test นําผลไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลผลิต 

ถาจําเปนอาจแบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 ข้ันที่ 7 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 2  

  นําขอมูลและผลจากการทดลองขั้นที่ 6 มาพิจารณาปรับปรุง 

 ข้ันที่ 8 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 3 

  ข้ันนี้นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการใชงานของผลผลติ ทดลองใช

ในโรงเรียน จํานวน 10-30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40-200 คน ประเมินผลโดยการใช

แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณแลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

 ข้ันที่ 9 ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 3  

  นําขอมูลและผลการทดลองใชจากขั้นที่ 8 มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อเผยแพรตอไป 

 ข้ันที่ 10 เผยแพร 

  เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลผลิตในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ สงลงไปเผยแพรในวารสารวิชาการ และติดตอกับหนวยงานทางการศึกษาเพื่อจัดทําผลผลิต

ทางการศึกษาเผยแพรไปในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอกับบริษัทเพื่อผลิตจําหนายตอไป 

 ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวทางการวิจัยและพัฒนาดังกลาวขางตนมาใชในการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
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เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ความหมายคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 ราชบัณฑิตสถาน (2540: 96) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา (Multimedia) หมายถึง 

1. ส่ือหลายแบบ 2. ส่ือประสม 

 ฤทธิชัย  ออนมิ่ง (2547:.1) ไดใหความหมายวามัลติมีเดีย คือ การใชส่ือหลายประเภท

รวมกัน คําวา มัลติมีเดียใชกันมานานแลวและมักเรียกทับศัพทวา มัลติมีเดีย แตเดิมใชโดยการตอพวง

อุปกรณตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งมีความยุงยากซับซอนในการตอพวงและควบคุมการทํางาน มัลติมีเดียมี

บทบาทตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก มีลักษณะเปนขอความ มีภาพและเสียงประกอบ เชื่อวาจะ

ชวยใหประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มข้ึน  

 กิดานันท มลิทอง (2539:.292) กลาววา มัลติมีเดีย คือ ส่ือหลายแบบ เปนวิธีการที่ใช

คอมพิวเตอรเปนฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการใชส่ือมากกวาหนึ่งอยางในการเสนอ เชน 

ภาพกราฟก ขอความ และเสียง โดยเนนถึงการโตตอบระหวางผูใชและส่ือดวย 

 ไพลิน  บุญเดช (2539:.3) ใหความหมายของมัลติมีเดีย (Multimedia) วา คือส่ิงที่ใชแทน

ขาวสาร (Information) หลายๆ ส่ือประกอบเขาดวยกัน เชน ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสยีง

ประกอบ เปนตน 

 วชิระ  มัททวีวงศ (2539: 36) ไดกลาววามัลติมีเดีย (Multimedia) คือ วิธีการนําเสนอขอมูล

ขาวสารในหลายๆ แบบ ตัว CD-ROM จะเปนสื่อรองรับ Multimedia ส่ือในที่นี้อาจเปนสื่อส่ิงพิมพที่

ไดรับเฉพาะขอความ รูปภาพ ส่ือในมวนวีดิทัศน ใหภาพเคลื่อนไหว แตส่ือ CD-ROM สามารถรับทุกๆ

อยางไวในตัว ทั้งรูปภาพ ขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ถือวาเปนสิ่งที่ใชจัดเก็บขอมูลมี

ความเร็วสูง ดังนั้น ส่ือใดๆ ก็ตามที่อยูในรูปแบบ Multimedia แลวผูใชจะเกิดประโยชนสูงสุด 

 ไฮนิค;และคณะ (Heinich ;& Other. 1993: 267) ไดใหความหมายของคําวา มัลติมีเดีย 

หมายถึง การรวมสื่อหลายชนิด เชน ขอความ กราฟก เสียงและภาพวีดิทัศน ระบบของคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียจะมีความคลายคลึงกับระบบวีดิทัศนปฏิสัมพันธ แตกตางกันตรงที่ใชระบบคอมพิวเตอรเปน

ตัวควบคุมการทํางานใหมีลักษณะของการโตตอบ 

 เฟรทเตอร,และพอลลีนเซน (Frater ;& Paulissen. 1994: 3) ใหความหมาย มัลติมีเดียไววา 

คือ การใชคอมพิวเตอรในการรวมสื่อและควบคุมอิเล็กทรอนิกสหลายชนิด เชน จอคอมพิวเตอร เครื่อง

เลนวีดิทัศนแบบเลเซอรดิส เครื่องเลนแผนเสียงจากแผนซีดี เครื่องสังเคราะหคําพูดและเสียงดนตรี เพื่อ

ส่ือความหมายบางประการ 
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 มัลติมีเดีย (multimedia) หรือ “ส่ือประสม” หมายถึง การใชคอมพิวเตอรเพื่อนําขอความ 

ภาพและเสียง ในรูปแบบตางๆ ซึ่งบันทึกไวในรูปขอมูล มาแสดงผลแปลงกลับเปนขอความ ภาพ และ

เสียงทางจอภาพ และลําโพง ผสมผสานกัน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหงชาติ. 2542: 25) รวมทั้งควบคุมการแสดงผลของสื่อเหลานั้นโดยโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร และ

ยังรวมถึงการแสดงผลที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประสานเขากับเทคโนโลยีเครือขาย โทรคมนาคม 

หรืออินเทอรเน็ตดวย (พรพิไล  เลิศวิชา. 2544: 15) 

 ดังนั้นมัลติมีเดียจึงหมายความถึง ส่ือประสมหรือส่ือหลายสื่อรวมกันนําเสนอขอมูลขาวสาร

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการเรียน โดยไดรับขอมูลหลากหลายรูปแบบมากกวา 

1 ชองทาง และมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (Educational Multimedia) จึงหมายถึง ส่ือที่นําเสนอ

ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรทั้งระบบไรสาย (Online) หรือไม

ใชสาย (Offline) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงาน

การศึกษานอกโรงเรียน. 2546: 4) 

  
 รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนรูปแบบหนึ่งของบทเรียนคอมพิวเตอร ซึ่งการออกแบบ

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียนิยมใชวิธีการตอไปนี้ (ฤทธิชัย  ออนมิ่ง. 2547: 3-4) 

 1. การฝกทักษะและการฝกปฏิบัติ (Drill and Practice Method) 

 รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการฝกและปฏิบัติ เปนวิธีการสอนโดยสราง

โปรแกรมเนนการฝกทักษะและการปฏิบัติใหผูเรียน ไดฝกทักษะเปนขั้นเปนตอน และจะไมใหขามขั้น

จนกวาจะฝกปฏิบัติหรือฝกในขั้นตนเสียกอนจึงจะฝกในทักษะขั้นสูงตอไป โปรแกรมประเภทนี้พบบอย

ในการสอนวิชาคณิตศาสตร เพื่อฝกทักษะการคํานวน และภาษาอังกฤษหรือฝกความสามารถในการ

ใชภาษาทั้ง พูด อาน ฟง และเขียน โปรแกรมสําหรับการฝกทักษะและการปฏิบัติลักษณะนี้จะมีคําถาม

ใหผูเรียนตอบหลายๆ รูปแบบ และคอมพิวเตอรก็จะเฉลยคําตอบที่ถูกเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในแตละจุดการสอน ระดับความยากงายสามารถปรับเปลี่ยนไดเชนเดียวกับรูปแบบการยอนกลับ

(Feedback) อาจเปนทางบวก (Positive) หรือ ทางลบ (Negative) ก็ได รวมทั้งสามารถใหการ

เสริมแรงในรูปแบบของรางวัลและการลงโทษตางๆ ไดอีกดวย 

 2. การสอนเสริม (Tutorial Method) 

 รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการสอนเสริม ในการสอนวิธีนี้คอมพิวเตอรจะทํา

หนาที่คลายผูสอน โปรแกรมที่ออกแบบจะเปดโอกาสใหผูเรียนตอบโตกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง 

ผูเรียนสามารถจะเดาคําตอบหรือทดลองตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง ตามโปรแกรมที่กําหนดไว
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ได รูปแบบของโปรแกรมจะเปนแบบสาขา (Branching Programmed Instruction) ซึ่งคุณภาพของ

โปรแกรมที่ใชหลักการนี้จะขึ้นอยูกับความสามารถของโปรแกรมเมอรที่สรางออกมาใหมีความสมบูรณ

ในดานเนื้อหาเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมและปรับไดเหมาะกับความแตกตางของผูเรียนวามีมาก

นอยเพียงใด ถาสามารถทําไดครบทั้งสามประการจะพบวาเปนการสรางโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพไม

แพผูสอน 

 3. เกม (Gaming Method) 

 รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบเกม มีการออกแบบโดยการใชวิธีการของเกมซึ่งมี

ความเฉพาะของลักษณะวิธีการออกแบบโปรแกรม ลักษณะนี้โปรแกรมอาจไมมีการสอนโดยตรงแตให

ผูเรียนมีสวนรวมโดยการฝกจะสงเสริมทักษะและความรูทั้งทางตรงและทางออมก็ได การใชเกมในการ

สอนนอกจากจะใชสอนโดยตรง อาจออกแบบใหใชในชวงใดชวงหนึ่งของการสอน เชน ข้ันนํา เขาสู

บทเรียน ข้ันสรุป หรือใชเปนการใหรางวัลหรือประกอบการทํารายงานบางอยางไดดวย 

 4. สถานการณจําลอง (Simulation Method) 

 รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองเปนการจําลองสถานการณ

ตางๆ ที่เกิดขึ้นใหปรากฎเปนรูปราง หรือส่ิงของไมซับซอนและยากตอการเขาใช Simulation จะลด

ระดับความจริงที่เปนอยูในเรื่องของรูปทรง ขนาด เวลา และสถานที่ ใหผูเรียนสามารถเห็นไดอยาง

ละเอียด โปรแกรมที่ใชสวนมากจะใชฝกนักบิน ตํารวจและทหาร ในการจําลองสถานการณแลวฝกให

ผูเรียนตอบใหไดอยางถูกตองแมนยําเมื่อพบกับสถานการณจริง 

 5. การคนพบ (Discovery Method)  

 รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการคนพบ จะมีการออกแบบโปรแกรมการสอน

ดวยวิธีใหคนหาคําตอบเอง โดยมีลักษณะที่ใหผูเรียนเรียนจากสวนยอยและรายละเอียดตางๆ แลว

ผูเรียนสรุปเปนกฎเกณฑ ซึ่งถือเปนการคนพบ การศึกษาวิธีนี้ เปนการใชการเรียนรูแบบอุปนัย

(Inductive) ผูเรียนอาจเรียนรูไดโดยการคนควาจากฐานขอมูลแลวลองแกปญหาแบบลองผิดลองถูก

เสมือนเปนการทําแบบฝกหัดในหองปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อคนพบสูตรหรือหลักการได

ดวยตัวของตนเอง โดยศึกษาฐานขอมูลที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตางๆ ทําใหผูเรียนไดศึกษา

และพบเห็นอาชีพในแบบตางๆ (Career Exploration) 

 6. การแกปญหา (Problem-Solving Method) 

 รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการแกปญหา การใชโปรแกรมการสอนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบนี้มีวิธีพิจารณาได 2 วิธี คือ ทําใหโปรแกรมใหผูเรียนสราง

โปรแกรมและปญหาเอง แลวใหเครื่องชวยในการคนหาคําตอบ ซึ่งอาจจะเปนปญหาตางๆ ทางการ

คํานวนโดยเครื่องจะชวยคํานวนหรือคนหาคําตอบจากฐานขอมูลตางๆ หรือแหลงอางอิงตางๆ เพื่อ
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แกปญหาของผูเรียนที่สรางขึ้นได อีกแบบหนึ่งเปนแบบที่ผูสอนหรือโปรแกรมเมอรไดสรางไวแลว

สําหรับใหผูเรียนไดคนหาคําตอบ หลักการสําคัญประการหนึ่งที่ในการสรางโปรแกรมนี้ คือ โปรแกรม

ไมควรใหมีการแกปญหาโดยวิธีเดียว เพราะจะเปนการคนหาวิธีการแกปญหาซึ่งผิดกับจุดประสงคแต

ควรจะเปนโปรแกรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนใชวิธีการตางๆ ไดหลายๆ วิธีเพื่อหาคําตอบของปญหานั้น 

 
 องคประกอบของสื่อมัลติมีเดีย   
 ลินดา (Linda. 1995: 5-7) ไดกลาววามัลติมีเดียควรประกอบดวย 

 1..ขอความ.(Text).เปนสื่อพื้นฐานที่ใชนําเสนอใหผูใชไดรับทราบสิ่งที่เสนอหลักในการ

เลือกใชขอความในมัลติมีเดียคือ อานงาย เลือกรูปแบบสีสันและขนาดตัวอักษรใหเหมาะสมใชเทคนิค

ในการนําเสนอขอความในรูปแบบตางๆ เพื่อโยงไปสูการอธิบายความสําคัญหรือความหมาย เชน การ

ใชเทคนิค (Hypertext) ซึ่งสามารถทําไดโดยการเนนสีของตัวอักษร (Heavy Index) เพื่อใหผูใชทราบ

ถึงตําแหนงที่จะเขาสูคําอธิบายเพิ่มเติม 

 2..เสียง.(Sound).เปนการนําเสนอเสียงประกอบในการนําเสนอ เชน เสียงดนตรี เสียง

บรรยาย เสียงจากธรรมชาติ เพื่อประกอบการนําเสนอที่เหมือนจริงและใหผูใชรูสึกวาไดอยูใน

สถานการณหรือเหตุการณจริง 

 3..รูปภาพ.(Graphics).นําเสนอดวยภาพวาด ภาพถายหรือนําเสนอในรูปไอคอนแทนการ

นําเสนอภาพทั้งหมดในเวลาเดียวกันซึ่งไอคอนนี้ผูใชสามารถเขาสูรายละเอียดทั้งหมดได 

 4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เปนการนําเสนอภาพเพิ่มเทคนิคในการนําเสนอในรูปแบบ

ตางๆ ใหนาสนใจมีชีวิตชีวามากขึ้นกวาภาพนิ่งธรรมดา 

 5. วีดิทัศน (Video) เปนการนําภาพจากวีดิทัศนเขามานําเสนอในระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหมี

ความหลากหลายของภาพในการนําเสนอ 

 6. การปฏิสัมพันธ (Interaction) เปนคุณสมบัติที่มีความโดดเดนกวาสื่ออ่ืนๆ ที่ผูใชสามารถ

โตตอบกับส่ือไดดวยตัวเองและมีโอกาสเลือกที่จะเขาสูสวนใดสวนหนึ่งของการนําเสนอ เพื่อศึกษาได

ตามความพอใจ 

 
 หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดมีหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อใหได

บทเรียนที่สามารถตอบสนองวิธีการเรียนของผูเรียนที่แตกตางกันและตอบสนองลักษณะโครงสรางของ

องคความรูของสาขาวิชาตางๆ ที่แตกตางกันนั้นเอง กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528: 30-35) ไดรวบรวม

หลักการและทฤษฎี ดังนี้  
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 ทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู ที่มีอิทธิพลตอแนวคิดในการออกแบบบทเรียนโปรแกรม หรือ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแก 

 1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

 นักจิตวิทยาในกลุมที่มีความเชื่อในทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ไดแก                 

สกินเนอร (B.F. Skinner) โดยนักจิตวิทยาในกลุมนี้มีความเชื่อวา การเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งที่

สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก และเชื่อในทฤษฎีเกี่ยวกับการวางเงื่อนไข.(Operant 

Conditioning) โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง.(S-R Theory)

และการใหการเสริมแรง.(Reinforcement) ทฤษฎีนี้ เชื่อวา การเรียนรูเกิดจากการที่มนุษยตอบสนอง

ตอส่ิงเรา และพฤติกรรมการตอบสนองจะเขมขนขึ้นหากไดรับการเสริมแรงที่เหมาะสม 

 สกินเนอรไดสรางเครื่องชวยสอน.(Teaching.Machine).ข้ึน และตอมาไดพัฒนามาเปน

บทเรียนแบบโปรแกรม โดยที่จะเปนบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง (Linear) ซึ่งเปนบทเรียนที่ผูเรียน

ทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาเรียงตามลําดับข้ันตั้งแตตนจนจบเหมือนกัน นอกจากนั้น ก็จะมีคําถาม

ในระหวางเรียนเนื้อหาแตละตอนอยางสม่ําเสมอใหผูเรียนตอบแลวก็มีคําเฉลยพรอมทั้งมีการเสริมแรง

ทางดานบวก เชน คําชมเชย หรือเสริมแรงทางดานลบ เชน การใหกลับไปศึกษาบทเรียนอีกครั้งหรือ

คําอธิบายเพิ่มเติม เปนตน 

 2. ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) 

 ทฤษฎีปญญานิยมนี้ มีแนวคิดที่แตกตางจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดยทฤษฎีนี้จะเนนใน

เร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคล เชื่อวามนุษยมีความแตกตางกันทั้งในดานความรูสึกนึกคิด

อารมณ ความสนใจ และความถนัด ดังนั้น ในการเรียนรูจะมีกระบวนการ หรือข้ันตอนที่แตกตางกัน 

นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงคือ คราวเดอร (Crowder) ไดออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขา (Branching) 

ซึ่งเปนบทเรียนที่ผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเองมากขึ้น มีอิสระของการเลือกลําดับ

ของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะกับตนเอง ผูเรียนแตละคนไมจําเปนตองเรียนตามลําดับที่

เหมือนกัน เนื้อหาของบทเรียนจะไดรับการนําเสนอโดยขึ้นอยูกับความสนใจ ความถนัดและ

ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 

 3. ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory)  

 ทฤษฎีโครงสรางความรู เปนทฤษฎีที่อยูภายใตปญญานิยม เพียงแตทฤษฎีโครงสรางความรู

จะเนนในเรื่องของโครงสรางความรู โดยเชื่อวาโครงสรางภายในของความรูของมนุษยนั้นๆ มีลักษณะที่

เชื่อมโยงกันเปนกลุม หรือโหนด (Node) การที่มนุษยจะเรียนอะไรใหมนั้นๆ จะเปนการนําความรูใหมๆ 

นั้น ไปเชื่อมโยงกับกลุมความรูที่มีอยูเดิม นอกจากนั้น ทฤษฎีนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับความสําคัญของ

การรับรู โดยเชื่อวาการรับรูเปนสิ่งสําคัญของการเรียนรูไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้นโดยปราศจากการรับรู 
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จากการกระตุนจากเหตุการณหนึ่งๆ ทําใหเกิดการรับรู และการรับรูจะเปนการสรางความหมาย โดย

การถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิม นอกจากนั้น โครงสรางความรูยังชวยในการระลึก.(Recall) 

ถึงสิ่งตางที่เราเคยเรียนรูมาอีกดวย 

 4. ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility  Theory) 

 เปนทฤษฎีที่เกิดขึ้นราวป ค.ศ. 1990 เปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีโครงสรางความรู 

โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับโครงสรางความรูเชนกัน แตไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางขององคความรู

ของสาขาวิชาตางๆ และไดขอสรุปวา ความรูแตละองคความรูนั้น มีโครงสรางที่แนชัด และสลับซับซอน

มากมายแตกตางกันไป โดยองคความรูบางประเภทสาขาวิชา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตรกายภาพ 

นั้นจะมีลักษณะโครงสรางที่ตายตัว ไมสลับซับซอน เนื่องจากมีความเปนตรรกะและเปนเหตุเปนผล

แนนอน ในขณะที่องคความรูบางประเภทบางสาขาวิชา เชน จิตวิทยา หรือสังคมวิทยา จะมีโครงสราง

ที่สลับซับซอนและไมตายตัว อยางไรก็ตามในสาขาวิชาหนึ่งๆ นั้นมิใชวาจะมีลักษณะโครงสรางที่

ตายตัวหรือสลับซับซอนทั้งหมด ในบางสวนขององคความรูอาจมีโครงสรางที่ตายตัว ในขณะที่

บางสวนขององคความรูก็อาจมีความสลับซับซอนได 

 ตามแนวทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญานี้ สงผลตอการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 

มัลติมีเดียแบบสื่อหลายมิติดวยเชนกัน เพราะการนําเสนอในเนื้อหาในบทเรียนแบบสื่อหลายมิติ 

สามารถตอบสนองความแตกตางของโครงสรางองคความรูที่ไมชัดเจนหรือสลับซับซอนไดเปนอยางดี

 หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแก

(ฤทธิชัย  ออนมิ่ง. 2547: 20-21) 

 หลักการรับรู (Perception) 

 เกิดจากการกระตุนจากสิ่งเราที่เหมาะสม มนุษยจะเลือกรับรูในสิ่งที่ตนสนใจดังนั้นการ

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองใชส่ิงเราที่เหมาะสมกับเพศ วัย สติปญญา ความพรอม

ความสามารถและความสนใจ 

 หลักการจํา (Memory)  

 การที่มนุษยจะสามารถเรียนรูส่ิงใดแลวจะสามารถจดจําและสามารถนําไปปฏิบัติได ผูเรียน

จะตองจัดเก็บความรูนั้นไวเปนระบบระเบียบ และการที่ผูเรียนไดทําซ้ําๆ จะชวยใหจําและทําได

 หลักการมีสวนรวม (Participation) 

 การเรียนรูเกิดจากการทํา ดังนั้นการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตองออกแบบให

สามารถมีการโตตอบกันได 

 หลักการสรางแรงจูงใจ (Motivation) 
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 การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น เรียนอยางมีความสุข สนุกสนาน เลปเปอร

(Lapper) แบงแรงจูงใจออกเปน 2 ลักษณะ คือ ภายนอกและภายใน 

 ภายนอก คือ คาจาง รางวัล ติชม 

 ภายใน   คือ ความสนใจ อยากรูอยากเห็น อยากเรียน จากการวิจัยพบวาแรงจูงใจภายใน

เปนแรงจูงใจที่ชวยใหผูเรียน เรียนอยางสนุก มีความสุข 

 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรสามารถสรางแรงจูงใจ คือ การมีกิจกรรมที่ทาทาย การให

ผูเรียนรูเปาหมายของการเรียน การใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนดวยตนเองเปนการเสริมแรง

อยางหนึ่ง หรือการนําเสนอสิ่งแปลกใหมก็เปนการสรางแรงจูงใจใหอยากรูอยากเห็น 

 หลักการถายโอนความรู (Transfer of Learning) 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สามารถถายโอนการเรียนรูไดดีนั้นจะตองเปนบทเรียนที่มี

ความใกลเคียงหรือเหมือนจริงกับสถานการณในชีวิตจริงมากที่สุด ดังนั้นการออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรผูสรางจะตองศึกษาสภาพความเปนจริง 

 หลักการดานความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) 

 มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันทั้งความเชื่อ และความสนใจ ความถนัด ความสามารถ 

อารมณ สติปญญา ผูเรียนจึงสามารถเรียนรูแตกตางกัน วิธีการเรียนรูของแตละคนก็แตกตางกัน ดังนั้น

การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตองมีความยืดหยุน มีระดับของความยากงาย เพื่อ

ตอบสนองความตองการของบุคคล ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีลักษณะที่สามารถตอบสนอง

ความแตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี 

 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา 

 การนํามัลติมีเดียมาใชประกอบการเรียนการสอน ตองวางแผนโดยการผานกระบวนการออก

แบบอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหไดบทเรียนมัลติมีเดียออกมาตรงตามเปาหมายที่วางไว และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด นงนุช  วรรธนวหะ (2532: 4-6) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียดังนี้

 1. การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา หมายถึง การวิเคราะหเนื้อหาวิชาที่ตองการสอนจาก

หลักสูตรเอกสารการสอนหนังสือประกอบตางๆ นํามากําหนดวัตถุประสงคทั่วไป จัดลําดับเนื้อหาใหมี

ความสัมพันธตอเนื่องเลือกหัวเรื่องและเขียนขอบขายของเรื่อง 

       1.1.การกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน หมายถึง การเขียนสิ่งที่ผูสอนคาดหวังให

ผูเรียนแสดงพฤติกรรมหลังจากการเรียนรูส้ินสุดลง โดยพฤติกรรมนั้นสามารถวัดได สังเกตได คําที่ระบุ

ในวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นตองเปนคําชี้เฉพาะ เชน อธิบาย 

แยกแยะ เปรียบเทียบ เปนตน 
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   1.2 การวิเคราะหส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การกําหนดเนื้อหากิจกรรม

การเรียนที่คาดหวังจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จัดลําดับเนื้อหาตามความยากงายและความตอเนื่อง

เพื่อเลือกและกําหนดสื่อที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยพิจารณาเลือกและระบุส่ือชนิดที่ไดจาก

การวิเคราะหลงในกิจกรรมนั้นๆ 

  1.3 การกําหนดขอบขายของบทเรียน หมายถึง การกําหนดความสัมพันธของแตละหัวขอ

ยอย 

  1.4 การกําหนดวิธีการนําเสนอ หมายถึง การกําหนดรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในแตละ

เฟรมวาจะเปนแบบใด การจัดแบงตําแหนงและขนาดของเนื้อหา การออกแบบกราฟกบนจอ การใช

เสียงบรรยายประกอบความรูหรือเสียงดนตรีรวมในการนําเสนออยางไร 

 2. การออกแบบบทเรียน หมายถึง การเขียนบทดําเนินเรื่อง (Storyboard) และแผนผังงาน 

(Flow chart) 

      2.1 การเขียนบทดําเนินเรื่อง (Story board) หมายถึง เร่ืองราวของเนื้อหาแบงออกเปน

เฟรมตามวัตถุประสงคและรูปแบบการนําเสนอ โดยรางเปนเฟรมยอยๆ ตั้งแตเฟรมที่ 1 ถึงเฟรมสุดทาย

ของบทเรียนบทดําเนินเร่ืองจะประกอบดวยภาพ ขอความ ลักษณะเงื่อนไขตางๆ คลายภาพยนตการ

เขียนยึดหลักของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหาที่ผานมา บัตรเร่ืองเปนแนวทางในการสราง

บทเรียนในขั้นตอไป 

      2.2 ผังงาน (Flow Chart) หมายถึง แผนภูมิที่แสดงความสัมพันธของบัตรเร่ืองซึ่งเปนการ

จัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาแตละเฟรมแตละสวน การเขียนบัตรเร่ืองและผังงานจึงตองทําควบคู

กันไป หรือผูผลิตอาจเลือกเขียนสิ่งใดกอนหลังก็ได 

      2.3 วิธีปฏิบัติในการเขียนบัตรเร่ืองและผังงาน 

   2.3.1.แสดงการเริ่มตนและจุดจบของเนื้อหา 

    2.3.2.แสดงการเชื่อมตอและความสัมพันธการเชื่อมโยงบทเรียน 

    2.3.3.แสดงเนื้อหาโดยใชรูปแบบการนําเสนอที่เลือกมา 

    2.3.4.แสดงการดําเนินบทเรียนและวิธีการสอนและกิจกรรม 

   2.3.5.ออกแบบจอภาพและแสดงผลการใช สี แสง กราฟก รูปแบบตัวอักษร การ

ตอบสนอง การแสดงผลบนจอภาพ หรือทางเครื่องพิมพ 

  2.4 การสรางบทเรียนมัลติมีเดีย สามารถสรางได 2 วธิี คือ การสรางโดยใช

ภาษาคอมพิวเตอรและการสรางโดยใชโปรแกรม โดยมข้ัีนตอนการสราง ดงันี ้

   2.4.1 การเตรียมการ ไดแก การเตรียมขอความ การเตรียมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

การเตรียมแสง เสียงประกอบตางๆ ที่จะใชในการประกอบบทเรียน 
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   2.4.2 การใสเนื้อหาและกิจกรรม ไดแก ปอนขอมูลกิจกรรม วัตถุประสงคและผลการ

ตอบสนองแตละกิจกรรม 

   2.4.3 การใชขอมูลเพื่อบันทึกการสอน 

       2.5 การทดลองใช เมื่อไดบทเรียนแลวนําไปตรวจสอบเพื่อหาความผิดพลาดของบทเรียน

ซึ่งมีการทดลองใชระหวางการผลิตดวยเพื่อจะปรับปรุงใหใชไดจริง เมื่อผานการทดสอบวาสามารถ

นําไปใชไดจริงจึงนําไปทดลอง โดยการทดลองกับกลุมเปาหมายและใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ

ถูกตองและความสมบูรณของบทเรียนอีกครั้ง 

  2.6 การประเมินผลของบทเรียนหลังจากทดลองแลว ผูผลิตตองประเมินผลของการใช

บทเรียน 

 เคมพและเดยตัน.(Kemp ;& Dayton..1985:.248).ไดสรุปข้ันตอนการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียซึ่งถือวาเปนขั้นสําคัญในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 8 ข้ันตอน คือ 

 1. การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณใชงาน 

 2. การออกแบบการเขียนผังงาน (Flow Chart) ตามลําดับข้ันตอนกระบวนการสอน 

 3. พัฒนาคําถามที่จะใชสําหรับทบทวนและเสนอแนะ 

 4. วางแนวคิดที่จะเสนอบทเรียนบนจอคอมพิวเตอร 

 5. ลงมือสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 6. เพิ่มความสนใจใหแกบทเรียนคอมพิวเตอร โดยใชเทคนิคทางกราฟก ตลอดจนดานเสียง 

ตางๆ ลงไปในบทเรียน 

 7. จัดเตรียมวัสดุและส่ิงพิมพที่จะใชประกอบบทเรียน 

 8. ทดสอบและปรับปรุงบทเรียน 

 
 บทบาทของมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาในปจจุบัน  
 มัลติมีเดียเปนสื่อที่มีขอไดเปรียบกวาส่ือเพื่อการศึกษาอื่นๆ เนื่องจากศักยภาพของเครื่อง

คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรทําใหเกิดการประมวลผลขอมูลและนําเสนอขอมูลภาพและ

เสียงอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอก

โรงเรียน. 2546: 10) 

 1. มัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม มีลักษณะเดนคือเก็บขอมูลไดมาก ผูเรียนสามารถใชงาน

ไดงาย นอกจากนั้นยังเก็บรักษาและพกพาไดสะดวก  

 2. มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สามารถออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะ

เจาะจง เชน กลุมอายุ อาชีพ และความรูเพื่อประโยชนสูงสุดของผูเรียน 
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 3. ปจจุบันนี้มีการพัฒนาโปรแกรมชวยสรางบทเรียน (Authoring tool) ที่งายตอการใชงาน

มากยิ่งขึ้น ทําใหครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปสามารถสรางบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาไดดวย

ตนเอง 

 แมวาระบบการทํางานของมัลติมี เดียจะมีความสลับซับซอน  และราคาของเครื่อง

คอมพิวเตอรและโปรแกรมการใชงานจะสูงกวาสื่อประเภทอื่นอยูบาง แตประสิทธิภาพของมัลติมีเดียก็

สามารถสรางประโยชนใหการเรียนการสอนไดอยางคุมคา เพราะการออกแบบมัลติมีเดียที่เหมาะสม

และการบูรณาการสื่อหลายๆ ประเภทเขาดวยกัน ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีชีวิตชีวาหลากหลาย

รูปแบบตามความสนใจของผูเรียน มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาจึงมีบทบาทตอการเรียนการสอน 

ดังตอไปนี้ 

 1. มัลติมีเดียชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ ความสะดวกและความ

ตองการของตน 

 2. มัลติมีเดียมีบทบาทของครูจากผูสอนและปอนความรูใหแกนักเรียน เปนผูทําหนาที่ชวย

ชี้แนะและกํากับ 

 3. มัลติมีเดียทําใหเกิดการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เชน สามารถสรางสถานการณจําลอง 

ชวยใหมีการฝกฝนการแกปญหา ซึ่งจะเปนประโยชนตอวิธีการเรียนรู และกระบวนการคิดหาคําตอบ 

 4. มัลติมีเดียชวยลดขอจํากัดทางภูมิศาสตร เพราะผูเรียนสามารถติดตอโตตอบกับครูและ

นักเรียนดวยกันไดตลอดเวลา  ทั้ งแบบในเวลาเดียวกัน . (Synchronous).และตางเวลากัน

(Asynchronous) ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงบันทึก และเรียกขอมูลจากคลัง (Digital archive) หองสมุด 

พิพิธภัณฑ และสถานศึกษาทั่วโลกได เปนการสงเสริมโอกาสที่เทาเทียมกันในการศึกษาอีกทางหนึ่ง 

 5. ศักยภาพของมัลติมีเดียมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบตามวิวัฒนาการ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตซึ่งชวยสงเสริมศักยภาพของมัลติมีเดียให

สามารถใหบริการในรูปแบบตางๆ แกผูใชจํานวนมหาศาลบนเครือขายสากล อันเปนประโยชนอยางยิ่ง

ตอการศึกษาที่ไรพรมแดนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชประโยชน

ในประเทศไทยทั้งดานการฝกอบรม และดานการนําไปใชในการเรียนการสอน มีดังนี้  

 นพพร  มานะ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการ

ฝกอบรมเรื่อง เทคนิคการแกปญหาระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียเพื่อการฝกอบรมเร่ืองเทคนิคการแกปญหาระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร ใน

ภาคทฤษฎีมีประสิทธิภาพ 87.25/86.50 และภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพรอยละ 86.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑ

ที่กําหนดไว และผลการเรียนรูทางการเรียนหลังเรียนของผู เขารับฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติที่เรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการฝกอบรมสูงกวาการอบรมตามปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จักร  พงศประยูร (2543:.บทคัดยอ).ไดศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในวิชา

คณิตศาสตรที่มีตอผลการเรียนรูและความคงทนในการเรียนรู ตอเนื้อหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา  

 1..นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูงมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน คะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนกับคะแนนความคงทนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สวนคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียนกับคะแนนความคงทนเฉลี่ยไมแตกตางกัน 

 2..นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียน คะแนนกอนเรียนกับคะแนนความคงทนเฉลี่ยและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับคะแนนความคงทน

เฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3..นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ํามีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับคะแนนความคงทนเฉลี่ย

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนคะแนนกอนเรียนกับคะแนนความคงทนเฉลี่ยไมแตกตาง

กัน 

 วิลาสินี  นาคสุข (2549:.บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตางกัน 2 

รูปแบบ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการจําและความพึงพอใจของนักเรียนชวง

ชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ที่มีความสามารถทางการเรียนภาษาไทยตางกัน จากการทดลองใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง และบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ประเภทเกมการศึกษา เร่ืองสุภาษิตและคําพังเพย และศึกษาความพึงพอใจในการเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 
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รูปแบบ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบทดสอบวัดความคงทนในการจํา 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผลการวิจัยสรุปไดวา บทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตางกัน 2 รูปแบบ นั้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑที่กําหนด 85/85 คือ บทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง โดยรวมมีประสิทธิภาพ 87.58/88.56 และบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทเกมการศึกษา โดยรวมมีประสิทธิภาพ 88.28/90.54 ผลการวิจัยพบวา 

1).ผลการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 รูปแบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 2).ระดับความสามารถที่แตกตางกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3).ปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับ

ระดับความสามารถทางการเรียน ไมมีอิทธิพลรวมกันตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4).ความคงทนในการ

จําจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 รูปแบบไมแตกตางกัน 5).ระดับความสามารถ

ทางการเรียนที่แตกตางกันทําใหความคงทนในการจําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6).ปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและระดับความสามารถทางการ

เรียน มีอิทธิพลรวมกันตอความคงทนในการจําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7).นักเรียนมี

ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในกิจกรรม

การเรียนการสอนในตางประเทศ มีดังนี้ 

 คาสเนอร (Casner. 1978: 7106-A) ไดทําการศึกษาทัศนคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียนระดับ 8 ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนโดยการสอนปกติ ทําการ

ทดลองกับโรงเรียนสองแหงโดยใหโรงเรียนแหงหนึ่งเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนอีกโรงเรียนหนึ่ง

เรียนโดยการสอนแบบปกติ ผลปรากฎวา ทั้งสองโรงเรียนมีทัศนคติที่ไมแตกตางกันระหวางการใช

หรือไมใชคอมพิวเตอรแตจากแบบสอบถาม 5 ใน 20  รายพบวา นักเรียนชายที่ใชคอมพิวเตอรชวย

สอนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนมากกวานักเรียนชายที่เรียนจากการสอนปกติและเมื่อใหทําหรือ

แกปญหาทางคณิตศาสตรพบวา นักเรียนชายที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีความอยากทํามากกวา

และเห็นวาปญหาทางคณิตศาสตรเปนเรื่องสนุก 

 โอเดน  (Oden..1982:.355-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 9 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนแบบบรรยาย

ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกวาการสอนแบบบรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 โมดิ เซ็ท  (Modisette..1983:.5770-A) ไดศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอน

คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษามีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบที่จะชวยในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรใหดีข้ึน 2 รูปแบบคือการใชคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชหนังสือแบบฝกหัดทําการ

ทดลองกับนักเรียนที่เรียนออน จํานวน 72 คน โดยแบงเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ 1 เรียนโดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชแบบฝกหัด กลุมที่ 2 เรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชโปรแกรม กลุมที่ 

3 เรียนแบบธรรมดาหรือใชแบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวากลุมที่ใชแบบฝกหัดธรรมดา 

 ไรท (Wright. 1984: 1063-A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร

โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาในรัฐแคลิฟอรเนีย ผลการวิจัย

ปรากฎวานักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากคอมพิวเตอรชวยสอนในกลุมทดลองทั้งสองกลุม มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

 เมอรเรลล (Merrell. 1985: 3502-A) ไดศึกษาการใชคอมพิวเตอรชวยสอนตอความสามารถ

ดานพุทธิพิสัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในวิชาคณิตศาสตรและการอานโดยใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 67 คน แบงออกเปน 3 กลุมโดยให 

 กลุมที่ 1 ไดรับการสอนโดยตรงจากคอมพิวเตอรชวยสอน 

 กลุมที่ 2 มีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรชวยสอน แตไมใชคอมพิวเตอรชวยสอนใน

เนื้อหา 

 กลุมที่ 3 ไดรับการสอนโดยไมใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ผลปรากฎวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยตรงจากคอมพิวเตอรชวยสอนมีความสามารถดาน

พุทธิพิสัยสูงกวานักเรียนที่ไมใชคอมพิวเตอรชวยสอนโดยตรงในเนื้อหา 

 บราวน (Brown. 1993: 2080-A) ไดศึกษาการออกแบบพัฒนาบทเรียนแบบสอนเนื้อหาใหม

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ือง พื้นฐานฟงกชัน แคลคูลัส 

และเปนพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรข้ันสูง จากผลการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรสามารถชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดแกปญหาและมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร เร่ือง ฟงกชันแคลคูลัส ไดดีข้ึน 

 โรโย (Royo. 1995: 1043-A) ไดศึกษาการใชมัลติมีเดียแบบสอนเนื้อหาใหมเพื่อสอนเนื้อหา 

เรขาคณิต เร่ืองสี่เหลี่ยมผืนผา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จากผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนสามารถเกิดมโนทัศนในเรื่องที่เรียนและสรุปเชื่อมความสัมพันธของเนื้อหาไปสูการเรียนเนื้อหา

ใหมไดเร็วขึ้นและสามารถบูรณาการกับความรูใหมได 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่กลาวมา

ทั้งหมด จะเห็นไดวา สามารถใชประโยชนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเขามามีสวนการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาตางๆ รวมถึงหลากหลายระดับชั้น ทําใหมีการศึกษาและวิจัยผลของการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยางตอเนื่องและแพรหลาย 

 

เอกสารที่เก่ียวของกับเว็บเพจ 
 ความหมายของเว็บเพจ 

 การนําเสนอขอมูลในระบบเวิลด ไวด เว็บ (WWW : World Wide Web) พัฒนาขึ้นมาในชวง

ปลายป 1989 โดยทีมงานจากหองปฏิบัติการทางจุลภาคฟสิกสแหงยุโรป (European Particle Physic 

Labs) หรือที่รูจักในนาม CERN (Conseil European pour la Recherche Nucleaire) ประเทศ

สวิตเซอรแลนด และไดมีการพัฒนาภาษาที่ใชสนับสนุนการเผยแพรเอกสารของนักวิจัย หรือเอกสาร

เว็บ (Web Document) จากเครื่องบริการเว็บ (Server) ไปยังสถานที่ตางๆ ในระบบเวิลด ไวด เว็บ 

เรียกวาภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) 

 การเผยแพรขอมูลทางอินเทอรเน็ตสื่อประเภทเว็บเพจ (Web Page) เปนที่นิยมกันอยางสูงใน

ปจจุบัน ไมเฉพาะขอมูลสินคา ยังรวมถึงขอมูลทางการแพทย การเรียน และงานวิจัยตางๆ เพราะ

เขาถึงกลุมผูสนใจไดทั่วโลก ตลอดจนขอมูลที่นําเสนอออกไป สามารถเผยแพรไดทั้งขอมูลตัวอักษร 

ขอมูลภาพ ขอมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหว และมีลูกเลนและเทคนิคการนําเสนอที่หลากหลาย อัน

สงผลใหระบบเวิลดไวดเว็บ เติบโตเปนหนึ่งในรูปแบบบริการที่ได รับความนิยมสูงสุดในระบบ

อินเทอรเน็ต (สุรเชษฐ เวชชพิทักษ และคณะ. 2546: 25) 

 กิตติ ภักดีวัฒนกุล (2541: 7) กลาววา เว็บเพจ คือ เอกสารที่นําเสนอบนอินเทอรเน็ตเขียน

ดวยภาษา HTML เมื่อเขียนเสร็จแลวจึงนําขอมูลเหลานั้นไปใสไวในเซิรฟเวอร ของผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต ซึ่งเอกสารดังกลาวจตองใชเครื่องมือหรือโปรแกรมสําหรับดู ซึ่งเรียกสั้นๆ วาบราวเซอร

 กิดานันท  มลิทอง (2542: 19) กลาวไววา เว็บเพจ เปรียบเสมือนหนาหนังสือที่ประกอบดวย

ขอความ รูปภาพ เรียกไดวา เปนหนาส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส แตแตกตางจากหนาสิ่งพิมพทั่วไป คือ 

หนาเว็บจํานวนลานๆ หนาที่เราเห็นอยูกันใน เวิลด ไวด เว็บ นั้นจะมีส่ิงที่เหมือนกันทั้งหมดเนื่องจาก

เปนหนาที่เขารหัสเนื้อหา เพื่อบอกใหโปรแกรมคนผาน ทราบวาจะตองทําอะไร รหัสในหนาเว็บ

สามารถเปดใชไดดวยโปรแกรมประมวลผลคํา ซึ่งที่แทจริงแลวหนาเว็บเหลานี้ถูกสรางขึ้นมาดวย

โปรแกรมประมวลผลคํานั่นเอง โดยโปรแกรมเมอร หรือนักออกแบบเปนผูพิมพขอความปอนรหัสเขาไป 

ซึ่งรหัสนั้นก็คือ ภาษาที่ทําเครื่องหมายขอความหลายมิติ ที่รูเรียกวา ภาษาเอชทีเอ็มแอล นั่นเอง 
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 กิตติ  สูงสวาง และคณะ (2542: 72) ไดกลาวถึง ความหมายของ เว็บเพจ ไววา เปนเอกสารที่

ประกอบดวยขอความ หรืออาจมีการตกแตงรูปภาพ หรือมีแบร็กกราวด หรือตาราง เว็บเพจนี้จะถูก

สรางขึ้นโดยใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาหนึ่งที่เรียกวา เอชทีเอ็มแอล เอกสารที่เปนรูป เอทีเอ็มแอลนั้น 

เราสามารถที่จะใชโปรแกรมเท็กเอดิเคเตอร เชน โนตแพด (Note Pad) สรางหรือแกไขได แตวาเรา

จะตองเขาใจรูปแบบของภาษา เอชทีเอ็มแอล จึงสามารถเขียนไดถูกตอง 

 ลักษณะเดนของการนําเสนอขอมูลเว็บเพจ คือ สามารถเชื่อมโยงขอมูลไปยังจุดอื่นๆ บนหนา

เว็บได ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บอ่ืนๆ ในระบบเครือขาย อันเปนที่มาของคําวา Hyper Text 

(ขอความหลายมิติ) ซึ่งเปนขอความที่มีความสามารถมากกวาขอความปกตินั่นเอง มีลักษณะคลายกับ

วาผูอานเอกสารเว็บ สามารถโตตอบกับเอกสารนั้นๆ ดวยตนเอง ตลอดเวลาที่มีการใชงานนั่นเอง ดวย

ความสามารถดังกลาวขางตน จึงมีผูใหคํานิยามไวดังนี้ (สุรเชษฐ เวชชพิทักษ และคณะ. 2546: 25-26)  

 The Web is a Graphical Hyper Text Information System. การนําเสนอขอมูลผานเว็บ 

เปนการนําเสนอดวยขอมูลที่สามารถเรียกหรือโยงไปยังจุดอ่ืนๆ ในระบบกราฟก ซึ่งทําใหขอมูลนั้นๆ มี

จุดดึงดูดใหนาเรียกดู 

 The Web is Cross-Platfrom. เอกสาร HTML ไมยึดติดกับระบบปฏิบัติการ (Operating 

System: OS) เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บเปน Text File ดังนั้นไมวาจะถูกเก็บไวในคอมพิวเตอรที่ใช

ระบบปฏิบัติการเปน UNIX หรือ Windows NT/2000 ก็สามารถเรียกดูจากคอมพิวเตอรที่ใช

ระบบปฏิบัติการตางจากคอมพิวเตอรที่เปนเครื่องบริการเว็บได 

 The Web is distributed. ขอมูลในเครือขายอินเทอรเน็ตมีปริมาณมากจากทั่วโลก และ

ผูใชบริการจากทุกแหงหนที่สามารถตอเขาระบบอินเทอรเน็ตได ก็สามารถเรียกดูขอมูลไดตลอดเวลา 

ดังนั้นขอมูลในระบบอินเทอรเน็ตจึงสามารถเผยแพรไดรวดเร็ว และกวางไกล 

 The Web is interactive. การทํางานบนเว็บเปนการทํางานแบบโตตอบกับผูใชโดยธรรมชาติ

อยูแลว ดังนั้นเว็บจึงเปนระบบโตตอบ (Interactive) ในตัวมันเอง เร่ิมต้ังแตผูใชเปดโปรแกรมบราวเซอร 

(Browser) พิมพชื่อเรียกเว็บ (URL: Uniform Resource Locator) เมื่อเอกสารเว็บแสดงผลผาน

บราวเซอร ผูใชสามารถคลิกเลือกรายการ หรือขอมูลที่สนใจ อันเปนการทํางานแบบโตตอบไปในตัว

นั่นเอง 

 เอกสารเว็บ มีลักษณะคลายคลึงกับเอกสารงานพิมพทั่วไป คือ ประกอบดวยหนาเว็บ

มากกวา 1 หนา โดยมีหนาแรกเปนหนาปก แตมีการเรียกชื่อแตกตางจากเอกสารงานพิมพทั่วไป ดังนี้ 

 1..ชุดเอกสารเว็บ (Web Presentation) ชุดของขอมูลที่ตองนําเสนอระบบอินเทอรเน็ต 

ประกอบดวยเว็บเพจ (Web Page) ตั้งแต 1 หนาขึ้นไป 
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 2..เว็บเพจ (Web Page หรือ Web Documents) เอกสารที่นําเสนอผลงานบนระบบ

อินเทอรเน็ต 

 3..Home Page เปนหนาแรกสุดของเอกสารเว็บ เมื่อเว็บเพจเปนสื่อในการนําเสนอขอมูลที่

ไดรับความสนใจมาก การเรียนรูเทคโนโลยีดานนี้เพื่อนํามาพัฒนาเว็บเพจดวยตนเอง จึงเปนสิ่งที่

นาสนใจ ทั้งนี้การพัฒนาเว็บเพจ จะตองอาศัยภาษาคอมพิวเตอรภาษาหนึ่ง ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเฉพาะ 

ปจจุบันมีใหเลือกใชหลากหลายภาษา อยางไรก็ตามภาษาคอมพิวเตอรสําหรับการพัฒนาเว็บเพจที่

นิยมกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะนักพัฒนาเว็บระดับเร่ิมตน ไดแก ภาษาที่เรียกวา HTML และ

สามารถดูเว็บที่พัฒนาแลวดวยโปรแกรมบราวเซอร 

 HTML หรือ HyperText Markup Language เปนภาษาคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะ

เปนภาษาไทยในเชิงบรรยายเอกสารไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Document Description 

Language) เพื่อนําเสนอเอกสารนั้นเผยแพรในระบบเวิลดไวดเว็บ มีโครงสรางการเขียนที่อาศัยตัว

กํากับ เรียกวา แท็ก (Tag) ควบคุมการแสดงผลของขอความ รูปภาพ หรือวัตถุอ่ืนๆ ผานโปรแกรม  

บราวเซอร 

 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (2547: 10) ไดให

ความหมายของเว็บเพจ (Web Page) วาเปนเอกสารที่สรางขึ้นจากภาษา HTML (HyperText Markup 

Language) ซึ่งแสดงผลผานทางเว็บบราวเซอร โดยสามารถนําเสนอขอมูลที่มี ทั้งตัวอักษร ภาพ 

กราฟก เสียง วีดิทัศน และสามารถเชื่อมโยงกับเอกสารอื่นๆ ไดโดยงาย  

 สรุปไดวา เว็บเพจ คือ หนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่โปรแกรมเมอร หรือนักออกแบบเว็บไซต 

ไดสรางขึ้นโดยใชภาษา เอชทีเอ็มแอล หรือภาษาอื่นๆ ที่สามารถแสดงผลไดในบราวเซอร ในรูปของ

ไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดีย ประกอบดวยตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อีกทั้งยัง

สามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่นๆ ภายในเว็บหนาเดียวกัน หรือภายนอกเว็บไซตได 

 
 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ 
 การออกแบบเว็บเพจ เปนการพัฒนาของสื่อดิจิตอลยุคใหม โดยการรวมตัวของความคิด

สรางสรรคดานการออกแบบและเทคโนโลยี ในการออกแบบเว็บเพจจึงมีกระบวนการที่ตอเนือ่งและเปน

เหตุเปนผลกัน ซึ่งมิใชความเขาใจและความชํานาญในการออกแบบกราฟกที่เปนลักษณะ 2 มิติ 

เหมือนกับการออกแบบสิ่งพิมพที่เปนการจัดวางหนังสือ การจัดวางภาพ ออกแบบกราฟกหรือการใส

สีสันลงไปเทานั้น ซึ่ง Clement Mark (อางถึงใน นิรชรา  ธนเมธี..2541:.35-40) ไดกลาววา การ

ออกแบบเว็บเพจนั้นตองมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

 1..มีการออกแบบที่ตองทําใหเกิดปฏิสัมพันธโตตอบกัน มิใชหนานิตยสารธรรมดา 
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 2..การออกแบบที่ดีเปนสวนเสริมสรางใหผูรับสารเกิดแรงดึงดูดใจที่จะทําการโตตอบใน

ขณะเดียวกันผูรับสารก็ตองไดรับความพึงพอใจในการเปดรับสารนั้นดวย 

 

โดย Clement Mark ไดสรางแผนภูมิและอธิบายกระบวนการออกแบบเว็บเพจไวดัง

ภาพประกอบ 1 

 
D A D I  

 

        Definition                Architecture                  Design                   Implementation 

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงกระบวนการออกแบบเว็บเพจ 

 
D = Definition 

 

 การกําหนดนิยาม หมายถึง การวางแผนเพื่อนํามาถายทอดความคิดรวบยอดที่ตองนาํมาเปน

หลักในการออกแบบเว็บเพจ โดยตองทําสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1..กําหนดเปาหมาย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดของการออกแบบเว็บไซต ตองการสื่อสารอะไร

ใหกับใคร และอยางไร โดยตองผานการอนุมัติจากเจาของโครงการ ยกตัวอยางเชน ตองการใหเปน

เว็บไซตที่เสริมสรางภาพพจนใหแกองคกร หรือเพื่อเนนย้ําใหเกิดการจดจําชื่อสินคาหรือตรายี่หอของ

บริษัท 

 2. กําหนดเนื้อหาและจุดเดนที่สรางแรงดึงดูดใจ ดวยการวิเคราะหถึงเนื้อหาที่ตองการนํามา

เปนจุดเดนพิเศษที่ตองการสื่อไปยังผูรับสาร ใหตรงกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว อาจตองรวบรวมขอมูล 

เนื้อหาที่มีอยูในสื่อนั้นๆ ขององคกร และเนนคํานึงถึงจุดเดนที่จะทําใหเนื้อหานั้นมีความแปลกใหม 

 3. กําหนดผูรับสาร ซึ่งตองพิจารณาถึงเทคโนโลยีของผูรับสารดวย ซึ่งอาจไดแก  

      3.1  ลูกคาที่มีประสิทธิภาพในการซื้อหรือมีแนวโนมในการซื้อ 

     3.2  นักลงทุน 

    3.3  กลุมเปาหมายที่มีประสิทธิภาพในการจางงาน 

ส่ิงสําคัญอยางยิ่ง ในการกําหนดผูรับสารนี้ ไมวาผูรับสารจะเปนใคร ผูออกแบบตองคํานึงถึง

ความแตกตางของเครื่องคอมพิวเตอร ตองไมทําใหเกิดขอจํากัดในการเขาเยี่ยมชมของผูรับสารรวมถึง

บราวเซอรที่ผูรับสารใช โดยคํานึงถึงเทคนิคและเทคโนโลยีที่ใชบนเว็บไซตเพื่อสรางจุดเดนโดยตองไม

ทําใหเกิดขอจํากัดในการเขาเยี่ยมชมของผูรับสาร 

 4.  กําหนดระยะเวลาที่ใชในกระบวนการออกแบบทั้งหมด 
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 5. กําหนดงบประมาณ 

 
A = Architecture   

 

 การกําหนดโครงสราง หมายถึง การพิจารณาออกแบบขอมูลใหตรงกับวัตถุประสงคซึ่งตอง

เรียงลําดับความสําคัญและกําหนดใหแนชัดวาจะนําขอมูลใดจัดไวในโครงสรางสวนใด และใชส่ือใดใน

การจําแนกแบงแยกเนื้อหานั้นใหอยูในโครงสรางเปนสัดสวน ซึ่งในโครงสรางนี้เปนภาพรวมของ

โครงการทั้งหมดตั้งแตตนจนจบ ซึ่งจะอยูในรูปของภาพราง สตอรี่บอรด ซึ่งโครงสรางตองไดรับการ

อนุมัติจากเจาของโครงการเสียกอนจึงดําเนินการในขั้นตอไป รายละเอียดที่ตองพิจารณาในการ

กําหนดโครงสราง ดังนี้ 

 1..พิจารณาใจความหลักที่ตองการใชส่ือ (Key Massage) ซึ่งไดมาจากการกําหนดนิยาม 

 2..การกําหนดจําแนกลักษณะและประเภทขอมูล และวิธีการที่จะแสดงใหเห็นถึงความ

แตกตางของขอมูล 

 3..กําหนดความสําคัญของขอมูล 

 4..กําหนดวิธีการเชื่อมโยงขอมูลที่ตางกัน 

 5..รวบรวมแนวความคิด และกําหนดความคิดรวบยอดที่ใชในการออกแบบเว็บไซต 

 6..นําโครงสรางเขามาทดสอบการเปดเขาไปในแตละสวน 

 7..กําหนดจุดเดนพิเศษ เพื่อใหโครงการมีความสมบูรณ 

 
D = Design  

 การออกแบบ หมายถึง การนําโครงสรางที่ผานการอนุมัติแลวมาทําเปนรูปสัญลักษณบน

หนาจอเว็บไซต ซึ่งแสดงภาพลักษณขององคกร เพื่อใหเกิดความรูสึกรวมและเกิดการจดจําใน

ภาพพจนนั้น (Design Look and Feel) โดยเนนในเรื่องของการสรางสรรคภาพ สรางสรรคสัญลักษณ 

เพื่อการเชื่อมโยงสวนตางๆ (Interface Design) ไปจนถึงการสรางมัลติมีเดียแลวนําทุกๆ สวนมา

ประกอบกันเปนงาน 4  มิติโดยตองทําสิ่งตางๆ ตอไปนี้ 

 1. เลือกกลุมของสีที่จะใชในเว็บเพจ 

 2. เลือกรูปแบบตัวหนังสือ 

 3. กําหนดความกวางของหนากระดาษและขนาดของฉากหลัง 

 4. สรางภาพประกอบดวยการใชภาพถาย หรือภาพวาด รวมไปถึง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

 5. กําหนดแนวทางในการออกแบบ และสวนที่สรางความสัมพันธเชื่อมโยง 



 31 

 6. กําหนดชื่อของหนาหลัก และกําหนดลักษณะพิเศษใหกับชื่อของเนื้อหาหลักนี้ใหโดดเดน

ออกมา 

 7..สรางภาพกราฟกที่นําไปหาขอมูลและสรางปุมหรือสัญลักษณพิเศษ เชน Help, Site, 

Map, Index สรางหนาที่การแสดงของหนาหลัก 

 นําเนื้อหามาออกแบบแตละหนา โดยเฉพาะหนาหลัก เตรียมสคริปตเตรียมขอมูลและเทคนิค

พิเศษอื่นๆ 

 นอกจากออกแบบภาพแลว คําพูดในเนื้อหาก็ตองแสดงความรูสึกเชนเดียวกับรูปลักษณของ

เพจดวย เพื่อใหภาพและเนื้อหาสรางอารมณและความรูสึกเดียวกัน การแตงคํานําสําหรับสวนตางๆ

ของเว็บไซต บางเว็บไซตมีการเลนคํา ใชคํานําเพื่อดึงดูดใจและเปนสวนเสริมใหกับภาพที่นํามาใช การ

ใชภาพทุกภาพและคําพูดทุกคําตอบตองเปนการใชอยางมีเหตุผลและสงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งในการ

ออกแบบเว็บเพจมีหนาที่เปนหนาหลัก (Key Page) ดังนี้ 

 1. หนาที่เปนหนาเปดเว็บไซต (Entrance หรือ Splash Page) อาจเรียกวาหนาโฮมเพจ 

 2. หนาขอมูลหลัก (Core Page) 

 3. หนาใหมที่เพิ่มเขามา (ถามี) 

 4. หนาที่เปนหนานําเสนอ ,หนาสําหรับคนหาหรือหนาที่เปนหนาหลักของเว็บไซต 

 
I = Implementation 

 

 การปฏิบัติการ ข้ันตอนนี้ เปนขั้นตอนการนําสวนตางๆ ที่ไดจากการออกแบบในขั้นตอนที่ 3 

มาประกอบกันดวยโปรแกรมเว็บไซตและทดสอบโดยกรรมวิธีของการทําเว็บเพจโดยใชภาษา HTML 

และทดลองเปดเขามาเยี่ยมชมไซตดวยการใช Prototype ส่ิงที่ตองปฏิบัติในขั้นตอนนี้มีดังนี้ 

 1..นําสวนประกอบของภาพ ตัวหนังสือและมัลติมีเดียมาประกอบดวย 

 2..ทดสอบการเขาเว็บไซตจากเครื่องคอมพิวเตอรที่แตกตางกันและจากการใชบราวเซอร

ตางกัน 

 3..ตรวจสอบความถูกตองของภาษาที่ใชโดยการพิสูจนอักษร 

 4..เตรียม HTML Templates 

 5..สรางหนาหลักขึ้นมา รวมทั้งหนาอื่นๆ ดวย 

 เมื่อผานทุกขั้นตอนแลว เว็บไซตก็พรอมที่จะออนไลนได แตอยางไรก็ตามเพื่อใหเว็บไซตมี

ความทันสมัยอยูเสมอนั้นตองตรวจสอบคุณภาพอยางสม่ําเสมอรวมถึงการปรับปรุงในเรื่องของการ

ออกแบบอยูเปนประจํา และยิ่งไปกวานั้น เนื้อหาในเว็บไซตตองมีความใหมทันเหตุการณอยูเสมอ จึง

เปนเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพ 
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 องคประกอบของการออกแบบมัลติมีเดียบนเว็บเพจ 
 การนําคุณสมบัติของมัลติมีเดียเขามารวมในการเพิ่มความนาสนใจใหแกเว็บไซต โดยนํา 

ภาพและเสียง มาใชมัลติมีเดียในการออกแบบเว็บเพจนั้น ควรประกอบไปดวย (ศูนยเทคโนโลยีทาง

การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2547: 19)  

 1. กราฟก (Graphic) นักออกแบบเว็บมักมีความคุนเคยกับการออกแบบกราฟกอยูแลว แต

กราฟกเปนสวนเสี้ยวที่เล็กนอยมากสําหรับการสรางมัลติมีเดีย แตกระนั้นก็ยังเปนสวนที่สําคัญสวน

หนึ่งที่สรางอิทธิพลกับผูรับสาร การใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบกราฟกในเวบ็ไซตนัน้เปนสิง่ที่

ทําใหมัลติมีเดียมีความสมบรูณข้ึน 

 2. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เปนการนํากราฟก หรือภาพนิ่งมาแสดงตอเนื่องกนัทาํใหเปน

การเคลื่อนไหว ภาพที่เคลื่อนไหวที่นิยมใชมีอยู 2 ประเภท คือ แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว

สวนใหญที่แสดงบนเว็บจะเปนแบบ 2 มิติ 

 3. เสียง (Sound) การใหเสียงเปนสวนประกอบหนึ่งของการออกแบบเว็บเพจเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการสื่อสาร การใหเสียงมีหลายแบบ เชน เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ เปนตน 

 4. วีดิทัศน (Video) คุณภาพของวีดิทัศนข้ึนอยูกับเทคนิคในการตัดตอ วีดิทัศนมักสรางความ

บันเทิงและสรางประสบการณจริงใหแกผูรับสาร รวมทั้งใหเกิดความเชื่อถือในขอมูลไดดีที่สุดวิธีหนึ่ง 

ปจจุบันผูผลิตซอฟตแวรแขงขันกันคิดคนพัฒนาโปรแกรมในการผลิตวีดิทัศน เพื่อใหสามารถผลิตวีดิ

ทัศนไดอยางมีคุณภาพที่สุด และใชเวลาในการดาวนโหลดไดนอยที่สุด 

 5. โลกเสมือนจริง (Virtual Reality) การสรางสรรคโลกเสมือนจริงเริ่มข้ึนใน ค.ศ.1994 ซึ่งเปน

ส่ิงที่ทําใหการสื่อสารเร่ืองการศึกษามีประสิทธิภาพอยางที่ไมเคยมีส่ือใดทําไดมากอน โลกเสมือนจริงนี้

สามารถเสนอภาพเสมือนจริงอยูในเหตุการณจริงที่มากกวาในลักษณะ 3 มิติ ในลักษณะของภาพที่

สรางดวยคอมพิวเตอรโดยใหความรูสึกคลายกับวาผูรับสารกําลังเดินเขาไปในเหตุการณดวยตนเอง แต

ผูรับสารตองเพิ่ม inline Plug-In ในเครื่องเพิ่มข้ึน จึงจะสามารถไดรับความบันเทิงจากการทองเว็บที่มี

ภาพเสมือนจริงได 

 6..การปฏิสัมพันธ (Interactivity) มัลติมีเดียเปนสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสื่อจาก

ส่ิงพิมพมาเปนสื่อที่สามารถสรางปฏิสัมพันธ ความหมายของคําวาปฏิสัมพันธในที่นี้ หมายถึง การที่

ผูรับสารสามารถกําหนดควบคุมการเดินทางไปในเว็บไซตดวยตนเอง ไมวาจะเปนการคลิกใหขอความ

ปรากฎ การเปลี่ยนหนา การเลนเกม การเขาไปในโลกเสมือนจริง ในโครงการของไซตที่มีขนาดใหญนั้น

มักมีการปฏิสัมพันธครบถวนอยูภายใน โดยความแตกตางของแตละเว็บไซตนั้น มักขึ้นอยูกับความ

แตกตางของสวนประกอบของการมีปฏิสัมพันธนี้ 
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 องคประกอบของการออกแบบเว็บเพจสําหรับการเรียนการสอน 
 แม็คกรีล (McGreal. 1997: 67-74) กลาวไววา เว็บไซตสําหรับรายวิชา มีองคประกอบที่เปน

เว็บเพจ ดังนี้ 

 1. โฮมเพจ (Home Page) เปนเว็บเพจแรกของเว็บไซต โฮมเพจควรมีเนื้อหาส้ันๆ เฉพาะที่

จําเปน เกี่ยวกับรายวิชา ซึ่งประกอบดวย ชื่อรายวิชา ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบรายวิชา สถานทีโ่ฮมเพจ

ควรจะจบในหนาจอเดียว ควรหลีกเลี่ยงที่จะใสภาพกราฟกขนาดใหญ ซึ่งจะทําใหตองใชเวลานานใน

การเปดหนาเว็บเพจ 

 2. เว็บเพจแนะนํา (Introduction) เปนหนาเว็บเพจที่แสดงขอบเขตของรายวิชามกีารเชือ่มโยง 

ไปยังรายละเอียด ของหนาที่เกี่ยวของ ควรจะใสขอความทักทาย ตอนรับ รายชื่อผูที่เกี่ยวกับการสอน

วิชานี้พรอมทั้งการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่อยูของผูที่เกี่ยวของแตละคน และเชื่อมโยงไปยังรายละเอียด

ของวิชา 

 3..เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Course Overview) แสดงภาพรวมโครงสรางของ

รายวิชา มีคําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับหนวยการเรียน วิธีการเรียน วัตถุประสงค และเปาหมายของรายวิชา 

 4. เว็บเพจแสดงสิ่งจําเปนในการเรียนรายวิชา (Course Requirements) เชน หนังสืออาน

ประกอบ บทเรียนคอมพิวเตอร ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือขาย (On-line Resource) เครื่องมือ

ตางๆ ทั้ง ฮารดแวร โปรแกรมอานเว็บที่จําเปนตองใชในการเรียนทางอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บเพจ 

 5. เว็บเพจแสดงขอมูลสําคัญ (Vital information) ไดแก การติดตอผูสอนหรือผูชวยสอน ที่อยู

หมายเลขโทรศัพท เวลาที่จะติดตอแบบออนไลนได การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจในการลงทะเบียน 

ใบรับรองการเรียน การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจคําแนะนํา การเชื่อมโยงไปใชหองสมุดเสมือน และการ

เชื่อมโยงไปยังนโยบายของสถาบันการศึกษา 

 6..เว็บเพจแสดงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ (Responsibilities) 

ไดแก ส่ิงที่คาดหวังจากผูเรียนในการเรียนตามรายวิชา กําหนดการสั่งงานที่ไดรับมอบหมาย วิธีการ

ประเมินผลรายวิชา บทบาทหนาที่ของครูผูสอน ผูชวยสอน และผูสนับสนุน เปนตน 

 7. เว็บเปนกิจกรรมที่มอบหมายใหทําการบาน (Assignment) ประกอบดวยงานที่จะมอบ 

หมายหรืองานที่ผูเรียนจะตองกระทําในรายวิชาทั้งหมด กําหนดสงงาน การเชื่อมโยงไปยังกิจกรรม

สําหรับเสริมการเรียน 

 8. เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule) กําหนดวันสงงานวันทดสอบยอย วัน

สอบ เปนการกําหนดเวลาที่ชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตนเองไดดีข้ึน 

 9. เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resources) แสดงรายชื่อแหลงทรัพยากรสื่อพรอม

กับการเชื่อมโยงไปสูเว็บไซต ที่มีขอมูล ความรูที่เกี่ยวของกับรายวิชา 
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 10. เว็บเพจแสดงตัวอยางแบบทดสอบ (Simple Tests) แสดงคําถาม แบบทดสอบ ในการ

สอบยอย หรือตัวอยางของงานสําหรับทดสอบ 

 11. เว็บเพจแสดงประวัติ (Biography) แสดงขอมูลสวนตัวของผูสอน ผูชวยสอนและทุกคนที่

เกี่ยวของกับการเรียนการสอน พรอมภาพถาย ขอมูลการศึกษา ผลงาน ส่ิงที่นาสนใจ 

 12. เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินผูใหผูเรียนใชในการประเมินผล

รายวิชา 

 13. เว็บเพจแสดงคําศัพท (Glossary) แสดงคําศัพทและดัชนีคําศัพท และความหมายที่ใชใน

การเรียนรายวิชา 

 14..เว็บเพจการอภิปราย (Discussion) สําหรับการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบ 

ถามปญหาระหวางผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอน ซึ่งเปนไปไดทั้งแบบสื่อสารในเวลาเดียวกัน 

(Synchronous Communication) คือ การติดตอส่ือสาร พรอมกันในเวลาตามจริง และสื่อสารตาง

เวลา (Asynchronous Communication) ซึ่งผูเรียนสงคําถามไปในเว็บเพจและผูที่จะตอบคําถาม หรือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะมาพิมพขอความเมื่อมีเวลาวาง 

 15..เว็บเพจประกาศขาว (Bulletin Board) สําหรับใหผูเรียนและผูสอนใชในการประกาศ

ขอความตางๆ ซึ่งอาจเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการเรียนก็ได 

 16. เว็บเพจคําถามคําตอบที่พบบอย (FAQ Pages) แสดงคําถามและคําตอบเกี่ยวของกับ 

รายวิชา โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษา และเรื่องที่เกี่ยวของ 

 17..เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา คําแนะนําในการออกแบบเว็บไซต ของ

รายวิชา 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเครือขายอินเทอรเน็ต 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับเครือขายอินเทอรเน็ต 

 ความหมายของเครือขายอินเทอรเน็ต 
 เครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อที่เติบโตอยางรวดเร็วในสังคมขาวสารปจจุบัน เพราะเทคโนโลยี

นี้เปนประโยชนตอแหลงทรัพยากรขาวสารที่สําคัญของมนุษย ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

 อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการเชื่อมตอถึงกันในระดับโลก

โดยเครือขายที่มีระบบเหมือนกันหรือตางกันสามารถเชื่อมโยงเขาเปนเครือขายโลกได โดยมาตรฐาน

การติดตอที่เรียกวา อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (Bard. 1995: 9) 

 อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการเชื่อมตอถึงกันในระดับโลก

(Laquey. 1994: 1) 
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 ทาเนนเบิม (Tanenbaum. 1996: 2) ไดใหความหมายของอินเทอรเน็ต วาเปนการเชื่อมตอ

ของอินเทอรเน็ตถึงกันโดยไมคํานึงถึงระยะทางระหวางกันและไมจํากัดวาจะเชื่อมตอในรูปแบบใด 

 ขนิษฐา  รุจิโรจน (2538: 94) กลาววา อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรที่นับวา

ยิ่งใหญมากขึ้นในขณะนี้ เปนเครือขายที่ครอบคลุมเชื่อมโยงเครือขายจํานวนมากมายจากทั่วโลกเขา

ดวยกันนั่นคือ เปนเครือขายของเครือขาย (A Network of Networks) 

 ยืน  ภูวรวรรณ (2539:.79) กลาววา อินเทอรเน็ตเปนเครือขายของเครือขายที่เชื่อมโยง

ระหวางเครือขายตางๆ เขาดวยกัน เมื่อนําเครือขายคอมพิวเตอรหนึ่งเชื่อมเขาสูอินเทอรเน็ต เครือขาย

นั้นก็จะเปนอินเทอรเน็ต และหากใครนําเครือขายอื่นมาเชื่อมอีกก็จะเขาสูอินเทอรเน็ตและเปนการ

ขยายเครือขายอินเทอรเน็ตดวย 

 วิทยา  เรืองพรสุวิสุทธิ์ (2539:.60) ไดใหความหมายของคําวา อินเทอรเน็ตไววา เปน

เครือขายขนาดใหญ ซึ่งประกอบดวยเครือขายตางๆ จํานวนมากที่เชื่อมโยงดวยระบบสื่อสารแบบทีซีพี/

ไอพี  TCP/IP  เครือขายที่เปนสมาชิกของอินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่กระจายอยูในประเทศตางๆ เกือบ

ทั่วโลก 

 ทักษิณา  สวนานนท (2539: 157) กลาวไววา อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอร

นานาชาติที่มีสายตรงตอยังสถาบันหรือหนวยงานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชรายใหญทั่ว

โลกผานโมเด็ม (Modem) คลายกับ Compuserve (เปนบริการที่นําคอมพิวเตอรของเราไปตอสาย

เชื่อมกับคอมพิวเตอรที่สามารถเก็บขอมูลไดจํานวนมากๆ เพื่อจะไดขอใชขอมูลบางอยางได) ผูใช

เครือขายนี้สามารถสื่อสารถึงกันไดทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) สามารถสืบคนขอมูลและ

สารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูลและโปรแกรมบางโปรแกรมมาใชงาน 

 กิดานันท  มลิทอง (2540: 251) กลาววา เครือขายอินเทอรเน็ต คือ ระบบของการเชื่อมโยง

ขายงานของคอมพิวเตอรขนาดใหญมากครอบคลุมไปทั่วโลก และใหบริการแกผูใชไดหลายสิบลานคน

ทั่วโลกในบริการตางๆ กัน ผูใชจะสามารถสืบคนขอมูลไดทันทีที่ตองการและบุคคลไมวาจะอยูในที่แหง

ใดในโลกจะสามารถติดตอกันไดทันทีโดยผานทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบของตัวอักษร ภาพและเสียง

ตลอดจนเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ การสื่อสารขอมูล เชน การบันทึกเขาระยะไกล การ

ถายโอนแฟมขอมูล ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและกลุมอภิปราย เครือขายอินเทอรเน็ตเปนวิธีการ

เชื่อมโยงขายงานคอมพิวเตอรที่มีอยูใหขยายออกไป อยางกวางขวางเพื่อใหการเขาถึงของแตละระบบ

ที่มีสวนรวมอยู 

 สิทธิชัย  ประสานวงศ (2540: 3) กลาววา อินเทอรเน็ต หมายถึง ระบบเครือขาย (Network) 

ที่เชื่อมโยงเครือขายมากมายหลากหลายเครือขายดวยกันอินเทอรเน็ตจึงเปนแหลงขอมูลที่มีขอมูลใน

ทุกๆ ดานใหผูที่สนใจเขาไปคนควาหามาใชไดอยางสะดวกรวดเร็วและงายดาย 
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 สวัสด์ิ   ไกรคุม  (2541:.16) ใหความหมายของอินเทอร เน็ตวา  เปนระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรขนาดใหญเชื่อมตอเครือขายและคอมพิวเตอรนับลานเครื่องกวา 200 ประเทศในทั่วโลก

เขาดวยกัน อินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลมหาศาลและยังใหบริการตางๆ มากมาย อาทิ (E-Mail) การ

รับสงไฟล การคนขอมูลและทําใหขอมูลและทําใหผูใชที่อยูหางไกลสามารถติดตอกันและกันได 

 วิชุดา  รัตนเพียร (2542: 29) กลาววา เครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) เปนการเชื่อมโยง

เครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งมีอยูทั่วโลกเขาดวยกันเพื่อใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องหรือทุกเครือขาย

ติดตอกันได ซึ่งการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรนี้จะทําใหผูใชสามารถรับสงขาวสารตางๆ ถึงกันได

ดวยความสะดวกและรวดเร็วดังนั้นการนําเอาอินเทอรเน็ตมาใชประโยชนกับการศึกษาจะมีสวนสําคัญ

ในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถนําขอมูลการศึกษาจากแหลง

ตางๆ ทั่วโลกมาใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว 

 ไพโรจน  เบาใจ (2544: 37) ไดใหความหมายของเครือขายอินเทอรเน็ตวาเปนเครือขาย

คอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลกทั้งนี้เนื่องจากเปนเครือขายที่มีการเชื่อมโยงเครือขายตางๆ ทั่วโลกที่

เรียกวา A network of network ผาน Transmission control protocol/Internet protocol หรือ TCP/IP 

ชวยใหคนทั่วโลกติดตอส่ือสารกันและสามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศซึ่งกันและกันไดอยางสะดวกและ

รวดเร็ว 

 จากความหมายของอินเทอรเน็ตขางตน สรุปไดวา อินเทอรเน็ตเปนเครือขายของคอมพิวเตอร

ขนาดใหญเปนเครือขายของเครือขาย ทําใหระบบคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมโยงกันไดทั่วโลก ทําให

สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

 
 ประเภทของการใหบริการทางเครือขายอินเทอรเน็ต 

 อินเทอรเน็ตเปนระบบเครือขายที่สามารถประยุกตใชไดในกิจกรรมตางๆ มากมายและ

สามารถแบงประเภทของการใหบริการทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดดังนี้ ฐัศแกว  ศรีสด (2543: 7-9)

 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail or Email) เปนวิธีติดตอส่ือสารกันบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตที่สามารถสงเอกสารที่เปนขอความธรรมดา จนถึงการสงเอกสารแบบมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพ

และเสียง ในการสงผูที่สงตองการสงและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสจะตองมีโดเมนเนม (Domain 

name) ที่แนนอน 

 2..การใชโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนโดยผานเทลเนต (Telnet) การใชโปรแกรม 

Telnet ทําใหสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรอยูหางไกลออกไปโดยเสมือนอยูที่หนาเครื่องนั้นโดยตรง 

โปรแกรม Telnet อนุญาตใหสามารถทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนที่อยูบนอินเทอรเน็ตได เชน 

โปรแกรมที่มีความซับซอนมากๆ ในการคํานวนไมสามารถที่จะใชเครื่องอยูบนโตะ PC หรือ Work 
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Station แบบปกติได ตองสงโปรแกรมไปทํางานบนเครื่อง Super Computer โดยใชโปรแกรม Telnet 

เพื่อเชื่อมตอเขากับเครื่อง Super Computer การใชบริการนี้เปนประโยชนและประหยัดคาใชจาย 

 3. การโอนยายแฟมขอมูล (File Transfer Protocol, FTA) การโอนยายแฟมขอมูลเปนการ

เคลื่อนยายขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ที่มีอยูในศูนยบริการอีกประเภทหนึ่ง

ของอินเทอรเน็ต เครือขายหลายแหงเปดบริการสาธารณะใหผูใชภายนอกสามารถโอนยายขอมูลได

โดยไมตองเสียคาใชจาย แฟมขอมูลที่โอนมีทั้งขอมูลทั่วไป ขาวสารประจําวัน บทความรวมถงึโปรแกรม

ดวย 

 4. บริการสืบคนขอมูลขามเครือขาย เครือขายอินเทอรเน็ตในยุคเริ่มตนเปนระบบเครือขายที่มี

เครื่องคอมพิวเตอรไมกี่รอยเครื่องตอเชื่อมกันอยู ขนาดของเครือขายจึงไมใหญเกินไปสําหรับการขน

ถายแฟมเพื่อการถายโอน แตเมื่ออินเทอรเน็ตขยายตัวมากขึ้นและมีผูใชงานแทบทุกกลุมในการคนหา

แฟมขอมูลจึงยุงยากขึ้นดวยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาระบบ Archie อํานวยความสะดวกชวยในการคนหา

แฟมและฐานขอมูลวาอยูในเครื่องใด เพื่อจะใช FTP ได การบริการจะตองใชโปรแกรม Archie, 

Gopher, Veronica และ WAIS  

 5..กลุมสนทนาและขาวสาร (Usenet User News Network) Usenet ชวยใหผูใชเครื่อง

คอมพิวเตอรตางระบบกันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเร่ืองตางๆ เชน การเสนอขอคิดเห็น 

อภิปรายโตตอบตามกลุมยอยที่เรียกวา กลุมขาว (News group) โดยผูใชเพียงแตใชคําสั่ง Rtin ก็จะ

สามารถอานขาวที่ตนเองบอกรับ (Subscribe) ไดทันที 

 6. ระบบสถานี (World Wide Web) เปนการสงระบบมัลติมีเดียขามเครือขาย เนื่องจากระบบ

การสืบคนขอมูลแบบเดิมสามารถสงไดเฉพาะขอมูลอักษรและตัวเลข แตเนื่องจากเปนการเชื่อมโยง

ขอมูลแบบใหมๆ  ที่ เปนขอมูลมัล ติมี เดียและการเชื่ อมโยงของโมเด็ม เปน รูปขอมูลแบบ 

Hypertext/Hypermedia ซึ่งเชื่อมโยงกับกราฟกที่ใกลเคียงกับธรรมชาติโดยใชโปรแกรม Netscape, 

Microsoft Explorer 

 7. สนทนาทางเครือขาย Talk หรือ Chat เปนบริการสนทนาทางเครือขายระหวางผูใชสองคน

โดยไมจํากัดวาผูใชทั้งสองกําลังทํางานภายในระบบเดียวกันหรือตางระบบกัน ผูใชทั้งสองสามารถ

พิมพขอความโตตอบแบบทันทีทันใดพรอมๆ กัน ขอความที่พิมพผานแปนพิมพจะปรากฎบนหนาจอ

ของผูสนทนา การสนทนาบนเครือขายอีกแบบหนึ่งที่แพรหลายคือ IRC (Internet Relay Chat) ซึ่งเปน

การสนทนาผานเครือขายเปนกลุมไดพรอมกันหลายคน 

 8. ตรวจขอมูลผูใช เครือขายอินเทอรเน็ตในปจจุบันกําลังขยายตัวอยางตอเนื่องไปยังที่ตางๆ 

จะมีผูใช รายใหมเกิดขึ้นอยูเสมอ อินเทอรเน็ตไมมีฐานขอมูลกลางเก็บรายชื่อผูใชทั้งหมดนี้ไว จึงไมมี
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วิธีสําหรับรูปแบบใดที่รับประกันการคนหาผูที่เราตองการติดตอดวยโปรแกรมเบื้องตนในยูนิกส (Unix) 

ที่ใชตรวจหาผูใชในระบบคือ Finger 

 9. กระดานขาว BBS (Bulletin Board System) เปนบริการขอมูลรูปแบบหนึ่งที่ผูใช PC 

โดยทั่วไปมักคุนเคยอยูกอน ภายในอินเทอรเน็ตก็มีศูนยบริการหลายแหงที่ใหบริการ BBS แบบ

เดียวกันเราสามารถเชื่อมตอไปหาศูนย BBS โดยใชโปรแกรม Telnet 

 
 รูปแบบอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา 
 อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในการศึกษาซ่ึง ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง ได

กลาวถึงรูปแบบการใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาไวดังนี้ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง. 2539:   

3-9) 

 1. การใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการติดตอส่ือสาร อภิปราย ถกเถียง แลกเปลี่ยนสอบถาม

ขอมูลขาวสารความคิดเห็น ทั้งกับผูสนใจศึกษาในเรื่องเดียวกันหรือกับผูเชี่ยวชาญ สถาบันอุดมศึกษา

ในสหรัฐอเมริกา ไดใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการติดตอกับครู อาจารยเพื่อการนัดหมายซักถามขอ

สงสัย หรือการสงการบานดวยการใชเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสเพราะจากประโยชนหลายประการของจดหมายอิเล็กทรอนิกสในเรื่องของความ

ไดเปรียบจดหมายปกติที่ตองใชเวลาในการรับสงหลายวันแตการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสสามารถทํา

ไดในเวลาเพียงไมกี่นาทีและผูรับไมจําเปนตองรอรับขอมูลเพราะจดหมายจะสงไปรอในกลองรับ

จดหมายรอการเปดอานเมื่อใดก็ได การเปดบริการทางเครือขายอินเทอรเน็ตที่นิยมมากในหมูนักการ

ศึกษาคือ ลิสตเซิรฟ เปนการบริการที่อนุญาตใหนักการศึกษาสามารถสมัครเปนสมาชิกของกลุม

สนทนาที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันที่เราสนใจ โดยผูที่สนใจตองสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยงัทีอ่ยู

ของกลุมสนทนา เมื่อมีผูสงขอความมายังกลุม เครื่องคอมพิวเตอรจะคัดลอกและจะจัดสงขอมูลไปยัง

สมาชิกทุกคนที่รวมเปนสมาชิกในกลุม ทําใหเราทราบขอมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา ไดเรียนรูนานาทัศนะ

จากผูเชี่ยวชาญในสาขา และที่สําคัญคือไดแสดงขอคิดเห็นสวนตัวและไดซักถามขอสงสัยหรือขอความ

ชวยเหลือตางๆ จากสมาชิกในกลุม 

 นอกจากนี้ยังมีบริการที่ชื่อวา ยูสเน็ต (Usenet) ที่เปนประโยชนในทางเดียวกัน แตมีขอ

แตกตางคือ ยูสเน็ต เปนกลุมขาว ขอมูลที่สงไปที่กลุมจะถูกทําการเผยแพรไปทุกเครือขายยอยๆ นั้น

โดยที่ผูใชไมจําเปนตองสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมาสมัครเปนสมาชิกกลุมขาว เพียงเขาไปเลือกอาน

กลุมขาวที่ตนเองสนใจเทานั้น 

 2. การใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการคนหาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเอง นักการศึกษา

สามารถใชบริการทางเครือขายอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล การศึกษาคนควา และวิจัยไดหลายวิธี
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ที่เปนที่นิยมมากที่สุดคือ ผานทาง เวิลด  ไวด เว็บ เพราะขอมูลในหลายรูปแบบมีซอฟตแวรสําหรับการ

อานขอมูลที่สมบูรณมาก และสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันใชงานไดงายและสะดวก ทั้งยังเอือ้ตอการ

บริการอื่นๆ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส, การถายโอนแฟมขอมูล, ยูสเน็ตและโกเฟอร ไวดวย 

 ในการคนหาขอมูลนั้นมีเครื่องมือชวยคน (Search.Machine) การทําเพียงกดปุมเรียก

เครื่องมือข้ึนมาแลวพิมพคําหรือขอความที่ตองการสืบคนลงไป เครื่องก็จะแสดงผลออกมา ถาตองการ

อานก็กดปุมเขาไปก็จะทําใหทราบขอมูลนั้นๆ ได 

 การเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ที่ตอสูกับเครือขายและที่อนุญาตใหมีการเขาไปใชได

โดยเฉพาะการติดตอเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรของหองสมุด เพื่อคนหา ยืมตอเวลาการยืม หรือการจอง

หนังสือวารสาร วิทยานิพนธก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่นิยม ซึ่งการทํางานโดยใชคําส่ัง เทลเน็ต ตามดวยชื่อ

เครื่องหรือหมายเลขเครื่อง พิมพชื่อในการเขาขอใช (Login) เทานั้น 

 นอกจากหองสมุดแลวนักการศึกษาอาจใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนฐานขอมูลตางๆ ได เชน

ฐานขอมูลบทความทางการศึกษา เชน อีริค (ERIC) หรือ คารล (CARL) เปนตน โดยในบางฐานขอมูล

นอกจากผูใชเขาไปคนหาบทความที่เคยตีพิมพในวารสารตางๆ แลวยังสามารถใชบริการพิเศษอื่นๆ 

เชน บริการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงใหทราบเกี่ยวกับบทความใหมๆ ที่ตีพิมพในวารสาร

การศึกษาที่สนใจเลมลาสุด โดยตองมีการกําหนดชื่อวารสารที่สนใจไวลวงหนา หรือมีการสงแฟกซ

บทความนั้นๆ ใหแกผูที่สนใจซึ่งบริการพิเศษเหลานี้มีราคาคอนขางสูง 

 บริการทางเครือขายอินเทอรเน็ตอื่น ซึ่งนักการศึกษาสามารถใชในการสืบคนขอมูล ไดแก 

อารคี (Archie) และ เวส (Wais) อารคี นั้นเปนบริการชวยคนขอมูลที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอรเฉพาะ

เครื่องที่มีการอนุญาตใหโอนถายแฟมขอมูลได สวนเวสนั้นเปนบริการคนหาขอมูลที่มีการทํางานคลาย

กับอารคี คือจะตองอาศัยการตอเขาไปยังเครื่องศูนยบริการกอนและพิมพคํา หรือขอความที่ตองการ

สืบคนลงไป แตจะแตกตางกันคือ คําหรือขอความที่ตองการสืบคนที่ผูใชพิมพเขาไป ควรจะเกี่ยวเนื่อง

กับเนื้อหา เพราะเวสจะคนหาแฟมขอมูลที่มีเนื้อหาซึ่งมีคํานั้นๆ ปรากฎ 

 3. การใชเครือขายอินเทอรเน็ตในหลักสูตรการศึกษา สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดวยกัน

คือ 

  3.1 การประยุกตเครือขายอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่

มีอยูเดิม ปจจุบันนี้ไดมีการใชเครือขายอินเทอรเน็ตในหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนกันอยาง

แพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากการสํารวจของแบงคสตรีทคอเล็จเมื่อป ค.ศ.1983 พบวานักการศึกษาในสหรัฐอเมริกาไดใช

เครือขายอินเทอรเน็ต ในหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกตางกันออกไปโดยกิจกรรม การสอน

ที่ไดประโยชนมากที่สุด และไดรับความนิยมมากที่สุดคือ การใชเครือขายอินเทอรเน็ตในหลักสูตร
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กิจกรรมการสอนในโครงการรวมระหวางหองเรียนจากโรงเรียนสองโรงเรียนขึ้นไป (Classroom 

Exchange Projects) เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ ทั้งนี้เปนเพราะโครงการตางๆ เหลานี้ได

รวมเอากิจกรรมการเรียนอื่นๆ เอาไว เชน การเก็บรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตร การคนควาวิจัย การ

สอบถาม การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ การรับรูทางสังคม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการไดรับความ

นิยมรองลงมา ไดแก โครงการที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือพิมพของโรงเรียนระบบออนไลน และการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เปนตน นอกจากโครงการเหลานี้แลวการเขียนจดหมายโตตอบกัน

ระหวางนักเรียนจากตางหองตางโรงเรียนก็เปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยม เชนกัน 

  3.2.การศึกษาทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต จะชวยขจัดปญหาทางดานการขาด

แคลนผูเชี่ยวชาญ ขอจํากัดดานเวลา และสถานที่ของผูเรียนและผูสอน การศึกษาทางไกลผาน

เครือขายสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนมีการนัดหมายเวลาแนชัด

และในลักษณะที่ผูสอนและผูเรียนไมจําเปนตองมีการนัดหมายเวลาที่ชัดเจน โดยใหผูเรียนสามารถที่

จะเขามาเรียนเวลาใดก็ได การศึกษาทางไกลในลักษณะแรกนั้นตองการเครื่องมือและอุปกรณเพิ่มเติม

ในการรับสงสัญญาณภาพและเสียง เชน กลองถายภาพ พรอมไมโครโฟน ลําโพง และซอฟตแวรพิเศษ 

ทั้งในหองของผูสอนและในหองเรียนของผูเรียน ผูสอนและผูเรียนสามารถสื่อสารกันไดทันที โดย

ครูผูสอนไมตองเดินทางไปยังหองเรียนจริง เพียงมาที่สถานีที่ไดมีการจัดเตรียมไวและเรียนจากจอ เมื่อ

มีขอสงสัยก็สามารถที่จะถามผูสอนไดโดยทันทีสวนการศึกษาทางไกลในลักษณะที่สองนั้น ผูสอนตอง

เตรียมเอกสาร การสอนไวลวงหนา และการเก็บขอมูลการสอนไวบนเครือขายอินเทอรเน็ต ผูเรียน

สามารถจะเรียน จากที่ไหนก็ไดสามารถเขาใชเครือขายได ในเวลาใดก็ไดที่ตองการเอกสารการสอนทํา

ไดในหลายลักษณะที่นิยมทํากันก็คือในลักษณะคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บหรือ CAOL on Web เพื่อ

ใชประโยชนทางเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขอมูลมหาศาลจากแหลงขอมูลตางๆ ทั่วโลกโดยผูเรียน

จะตองเขาไปใชเครือขายในขณะที่เรียนอยู เพื่อทําการโหลดเนื้อหามาเรียน ถาผูเรียนมีขอสงสัยใดๆ ก็

สามารถสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปสอบถามผูสอนได 

  3.3 การเรียนการสอนเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับประเทศไทยสวนใหญยังคง

เปนไปในลักษณะของการเปดอบรมหลักสูตรสั้นๆ หรือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแกประชาชน

ทั่วไปที่สนใจ แตในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาบางแหงก็ไดเร่ิมมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

เครือขายอินเทอรเน็ตโดยจัดใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาตางๆ ใหแกนิสิต นักศึกษากัน

บางแลว ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมในการที่จะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการคนควาวิจัยหรือ

ทํารายงาน ในรายวิชาตางๆ และที่สําคัญก็คือในการเรียนรูดวยตนเองตอไป นอกจากนี้ การจัดการ

เรียนการสอนเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ตยังเปนการสงเสริมใหนิสิต นักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นในกลุมสนทนา หรือจากการนําเสนอขอมูลบนเว็บเพจ 
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 ประโยชนของการใชเครือขายอินเทอรเน็ตทางการศึกษา 
 การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาในปจจุบัน ศรีศักดิ์..จามรมาน.(2544:.17-19) ได

กลาวถึงประโยชน ดังนี้ 

 1. อํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยและนักเรียน รวมทั้งการสงงาน

ผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและบริการยายโอนแฟมขอมูล 

 2. อํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารระหวางสถานศึกษาและนักเรียน โดยผานทาง

อีเมล (E-Mail) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือ ปายประกาศอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bulletin Board)

และโฮมเพจสถานีของสถานศึกษา 

 3. อํานวยความสะดวกใหแกนักเรียนในสถานศึกษาคนควาขอมูลทั้งหมดจากหองสมุดทั่ว

โลกจากฐานขอมูลตางๆ และเครือขายใยแมงมุม (World Wide Web) 

 4. อํานวยความสะดวกในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระบบและนอกระบบ โดยผานเว็บไซตตางๆ

ตั้งแตเว็บไซตที่นําเสนอความรูรอบตัวจนถึงเว็บไซตของสถานศึกษาที่นํามาเสนอบทเรียน หรือ

หลักสูตรตางๆ ผานทางอินเทอรเน็ต 

 นอกจากนี้ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาไดกลาวถึงขอดีของการเรียนการสอนดวยบทเรียน

เรียนคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตไว ดังนี้ (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา. 2547: 13-14) 

 1. ขยายขอบเขตของการเรียนรูของผูเรียนไดทุกหนทุกแหง จากหองเรียนปกติไปยังบานและ

ที่ทํางานได ทําใหประหยัดเวลาในการเดินทางไปเรียน และสามารถใหการศึกษาไดกวางขวาง

ครอบคลุมทั่วโลกและเปดโอกาสใหผูเรียนเขามาศึกษาไดเปนจํานวนมาก 

 2. ขยายโอกาสทางการศึกษา ใหผูเรียนรอบโลก ในสถานศึกษาตางๆ ที่รวมมือกันไดมีโอกาส

ไดรูไปพรอมๆ กัน 

 3. ผูเรียนสามารถกําหนดเวลาการเรียนตามความตองการและตามความสามารถของตนเอง 

 4. การสื่อสารโดยใชอีเมล กระดานขาว การพูดคุยสด ฯลฯ ทําใหการเรียนมีชีวิตชีวามากขึ้น

กวาเดิม 

 5. กระตุนใหผูเรียนรูจักการสื่อสารในสังคม และกอใหเกิดการเรียนแบบรวมมือซึ่งสามารถ

ขยายขอบเขตจากหองเรียนหนึ่งไปยังอีกหองเรียนหนึ่งได โดยการเชื่อมตอทางอินเทอรเน็ต 

 6. การเรียนดวยสื่อหลายมิติ ทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาไดตามความสะดวก ไม

ตองเรียงลําดับกัน 

 7..การสอนบนเว็บเปนวิธีการที่ดีเยี่ยมในการใหผูเรียนไดประสบการณของสถานการณ

จําลอง ทั้งนี้เพราะสามารถใชกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ในลักษณะที่ใกลเคียงกับ

ชีวิตจริงได 
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 8. ขอมูลของหลักสูตรเนื้อหารายวิชาสามารถปรับไดโดยงาย รวดเร็วและประหยัดกวา เมื่อ

เปรียบเทียบกับการจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ 

 9..การเรียนการสอนมีใหเลือกทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous) และไมประสานเวลา 

(Asynchronous) คือ เรียนเนื้อหาและโตตอบกับผูสอนในเวลาเดียวกัน หรือจะศึกษาเนื้อหาโดยอิสระ

และโตตอบกับผูสอนหรือผูเรียนคนอื่นๆ ในเวลาใดก็ไดที่ตองการ 

 
 หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการนําเทคโนโลยีทางดานมัลติมีเดียมาใช 

คือทั้งทางภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงและตัวอักษร ซึ่งสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการ

จัดการเรียนการสอนผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดนั้น ศรีศักดิ์  จามรมาน (2544: 9) ไดกลาวถึงหลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนการ

สอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตไวดังนี้  

 1. ควรสงเสริมใหผูเรียนและผูสอนส่ือสารกันตลอดเวลา และการติดตอระหวางกลุมผูเรียน

และผูสอนมีสวนสําคัญในการสรางความกระตือรือรนในการเรียนการสอน โดยผูสอนสามารถใหความ

ชวยเหลือผูเรียนไดตลอดเวลาในขณะที่กําลังศึกษา ทั้งยังเปนการชวยสงเสริมความรูความเขาใจใน

บทเรียนดีข้ึน 

 2. ควรพัฒนาสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางผูเรียน ความรวมมือระหวางกลุม

ผู เ รียนจะชวยพัฒนาการทางความคิด ความเขาใจดีกวาการทํางานคนเดียว  เปนการสราง

ความสัมพันธเปนกลุมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปนการพัฒนาแกไขปญหา การยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืนมาประกอบเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด 

 3. ควรสนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง หลีกเลี่ยงการที่ผูสอนปอนขอมูล

หรือคําตอบให เนื่องจากการหาขอมูลดวยตนเองเปนการสรางความใฝรู 

 4. ควรใหผลยอนกลับแกผูเรียนโดยทันทีทันใดเปนการชวยใหผูเรียนสามารถปรับแนวทาง 

วิธีการ หรือพฤติกรรมใหถูกตองได 

 5. ควรสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนที่ไมมีขีดจํากัด เปนการขยายโอกาสใหกับทุกคน

ที่มีความสนใจศึกษา เนื่องจากผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางไปเรียน ณ ที่ใดที่หนึ่ง ผูที่สนใจสามารถใช

เวลา และสถานที่ที่ตนสะดวก 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครือขายอินเทอรเน็ต 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศที่ เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากเครือขาย

อินเทอรเน็ตมาใชในการศึกษา มีดังนี้ 

 ทิพยเกษร  บุญอําไพ (2540: 352-355) ไดทําการศึกษา เร่ืองพัฒนาระบบการสอนทางไกล

ผานอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ระบบการสอนทางไกลผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตที่พัฒนาประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ คือ 1).การวิเคราะหสถานการณ 2) 

การออกแบบการเรียนการสอน 3) การผลิตชุดการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 4).การทดสอบหา

ประสิทธิภาพ 5) การดําเนินการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต 6) การประเมินผลและปรับปรุงโดย

ไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิทางสาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา อีกทั้งยงัพบวาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนจากการเรียนการสอนเสริมทางไกล กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนเสริมโดยใช

วิธีเผชิญหนาไมแตกตางกัน แตความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนจากการสอนเสริมทางไกลผาน

อินเทอรเน็ตอยูในเกณฑเห็นดวยมาก 

 อนิรุทธิ์  สติมั่น (2542: 92) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ทางอินเทอรเน็ต เ ร่ืองการถายภาพสําหรับบุคคลทั่วไป โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 90/90 โดยกลุมตัวอยางเปนสมาชิกเครือขายอินเทอรเน็ต

วิทยาลัยปริโตรเลี่ยมและปริโตเคมีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 42 คน ผลสรุปวาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนเปนไปตามเกณฑ 

 ไพฑูรย  สีฟา (2544: 238-243) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผาน

เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย พบวาระบบการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ

โรงเรียนไทยประกอบดวย .5.ข้ันตอน .คือ.1).ปจจัยนําเขา  2).กระบวนการเรียนการสอนผาน

คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย 3) ปจจัยนําออก 4) ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง 5) การเผยแพรในวง

กวาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยสูงกวา

นักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยมีเจตคติที่ดีตอการสอนในระดับมาก 

 ภาวนา  เห็นแกว (2545: 96) ไดทําการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เว็บ เร่ืองเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในดานความรูทางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของนักเรียนที่ไดเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเว็บ

กับการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะ

ปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเว็บกับการสอนปกติ แตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความรับผิดชอบของนักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เว็บกับการสอนปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความรับผิดชอบของนักเรียนที่

เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเว็บกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเว็บ 
 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่นําประโยชนของเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชประโยชนใน

การศึกษา มีดังนี้ 

 เคซี่ (Casey. 1994) ไดทําการศึกษาถึงการทองไปในโลกของขอมูลกับนักเรียนโดยเครือขาย

คอมพิวเตอรของครูที่ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยแหงแคลิฟอรเนีย สําหรับนักเรียนและครูพบวา 

ผูเขารวมโครงการ ปรากฎวานักเรียนกระตือรือรนมากขึ้น ทุกคนเสาะหาขอมูลและใชคอมพิวเตอรมาก

ข้ึน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยตางๆ ทําใหพบวาในการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตทํา

ใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู ผูเรียนมีความสนใจในการสืบคนขอมูลมากขึ้น ผูเรียนกลาที่

จะแสดงความคิดเห็นและทัศนะในการอภิปรายผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผูเรียนมีความเปนสวนตัว

มากขึ้น แตก็ยังมีปญหาอีกหลายประการที่พบวาอุปสรรคในการเรียนการสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต เชน ความเร็วในการเชื่อมตอขอมูล รูปแบบการเรียนของนักศึกษา และวิธีการสอนของครู

เปลี่ยนแปลงไป 

 แม็คเคนซี่ (Mckenzie. 1996) ไดทําการศึกษาการใชอินเทอรเน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ 

กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยมีโรงเรียน จํานวน 18 โรงเรียน ในเมืองแบลลิงแฮม ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 

10,000 คน ดวยการจัดระบบเครือขายเพื่อติดตอระหวางกันและพัฒนาจนเปนระบบอินเทอรเน็ต ครู

และผูเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนตางๆ ไดรวมกิจกรรมกันอยางเหมาะสม โดยยึดหลักการใชทรัพยากร

ที่มีมากมายในอินเทอรเน็ต ทั้งนี้สามารถลําดับนวัตกรรมในอินเทอรเน็ตเปน 3 สวน ดังนี้ 

 1. พิพิธภัณฑเสมือนจริง เปนโครงการที่จัดตี้งขึ้นเพื่อเปนแหลงรวบรวมเว็บไซตอันจะทําให

เกิดการพัฒนาโดยการรวบรวมผลงานศิลปะเพื่อจัดเก็บเปนระบบดิจิตอล ซึ่งใชเนื้อหาตามหลักสูตร

ของโรงเรียนเว็บไซตเหลานี้นักเรียนมีหนาที่ดูแลรักษาภายใตการแนะนําของครูที่ปรึกษา นักเรียนจึงได

เรียนรูหลักการที่จําเปนสําหรับการออกแบบเว็บเพจ เชน ทักษะของการจัดหมวดหมู และการจัด

องคประกอบศิลปะ รวมถึงการเสนอขอมูลขาวสาร 

 2. อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสงเสริมใหครูและนักเรียนไดรับผลประโยชนจากรายละเอียดใน

เนื้อหาวิชาที่สอดคลองกัน การพัฒนาที่เพิ่มข้ึนทําใหเกิดความเจริญกาวหนาดวยการสื่อสารโดยตรง

เนื่องจากการอนุญาตใหผูใชเลือกเนื้อหาจากหนาหลักสืบคนภายในเว็บไซต 
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 3. โรงเรียนไดสรางสรรคหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในโครงการพัฒนานักเรียนดานการสืบคน 

ซึ่งครูมีบทบาทตอการเรียนรูคือเปนผูแนะนํานักเรียนเขาสูกระบวนการวิจัย การสอบถาม การวางแผน 

การรวบรวม การแยกประเภท และการคัดเลือก การทําโครงการ การประเมิน และการรายงาน นักเรียน

ที่ผานโครงการดังกลาวทราบดีวา การคนควาจากหนังสือรวมกับซีดีรอม รวมกัน จึงจะไดขอมูลที่ดีกวา

การคนควาทางอินเทอรเน็ตอยางเดียว 

 เจอรรัลด (Jerald. 1996) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

วิธีการเรียนตามปกติกับวิธีการเรียนผานเครือขาย เวิลด ไวด เว็บ  โดยการสุมนักศึกษาที่เรียนสถิติทาง

สังคมศาสตรข้ึนมาจํานวน 33 คน จากมหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย ผลการวิจัยพบวาในการสอบ

ทั้ง 2 คร้ัง คะแนนเฉลี่ยของการเรียนรูผานเครือขาย เวิลด ไวด เว็บ  สูงกวาการเรียนปกติรอยละ 20 อีก

ทั้งผลของคะแนนของการทดสอบหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้น

การเรียนผานเครือขาย เวิลด ไวด เว็บ  ใชเวลานอยกวาและนักศึกษามีผลการเรียนรูที่ลึกซึ้งกวา ในชวง

สุดทายของภาคเรียนนักศึกษามีความเขาใจเนื้อหาและเขาใจเนื้อหาหลักสูตรทางคณิตศาสตรมากกวา

การเรียนปกติ 

 ไทอัน;และแฟรง มินโช (Tyan ;& Frank Min-Chow. 1998) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชการ

ติดตอส่ือสารโดยผานคอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษาภาคเอกชนของไตหวันดวยการจัดระบบ

การศึกษาที่นําเอารูปแบบ CMC หรือ (Computer Mediated Communication) และ VICTORY 

(Vitual Classroom & Vitual Coperation System) มาพัฒนาในการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษา

ดวยอิเล็กทรอนิกสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในนักเรียนแตละคน มีความตองการที่จะมีสวนรวมใน

การประชุมทางอิเล็กทรอนิกสกอนจะใชการอภิปรายแบบเผชิญหนาในหองเรียนปกติ ทําใหนักเรียนมี

โอกาสที่จะเรียนรูแบบรวมมือและสรางองคความรูไดดวยตัวของผูเรียนเองเปนอยางดี 

 การตัน (Garton. 1999) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนในการ

เ รียนรูของนักเรียน  โดยการฝกหัดใหนักศึกษาใช เทคโนโลยี อินเทอร เน็ตในการสงงานใน

ระดับอุดมศึกษา การใชเทคโนโลยีไมเพียงแตสรางบรรยากาศใหมๆ ใหกับการเรียนแบบปกติแลวยัง

เปนการขยายประสบการณการเรียนรูที่เปนที่นิยมของคนทั่วไปคืออินเทอรเน็ตที่นําไปใชกันอยาง

กวางขวางในมหาวิทยาลัยในระดับชาติ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรียนทางไกลผาน

อินเทอรเน็ตกับกลุมที่เรียนปกติไมแตกตางกัน แตเจตคติของกลุมทดลองนั้นเปนไปในทางที่ดีเกี่ยวกับ

ประสบการณที่ไดรับ และยังกลาวเพิ่มเติมอีกถึงการใชอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนวา ผูเรียนเปนผู

ฝกปฏิบัติในขณะที่ผูสอนเปรียบเสมือนผูแนะนําที่คอยเตรียมทรัพยากรตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีความ

พรอมในการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถสนับสนุน

การเรียนรูของผูเรียนทั้งเปนแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย อีกทั้งเปนเครื่องมือทางการเรียนรูที่สะดวก

สามารถเรียนรูไดในทุกที่ทุกเวลา 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivist) หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) หรือ

ทฤษฎีสรรคนิยมเปนแนวคิดที่นํามาใชรวมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ อยาง

แพรหลายในปจจุบัน ซึ่งทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสามารถแบงไดเปน 2 กลุมดังนี้ (Prawat ;& Floden. 

1994: 37-48)  

 1. คอนสตรัคติวิสตแบบรากฐาน (Radical Constructivist; Cognitive Constructivism) เปน

แนวคิดที่มาจากกลุมนักการศึกษาและ นักจิตวิทยาผูนิยมความคิดของนักจิตวิทยาพัฒนาการชาว

สวิสต คือ จีน เพียเจต (Jean Piaget) ที่มีความคิดวา ความรูคือการเปลี่ยนแปลงโดยถือวาบทบาทของ

ครูเปนผูชวยใหเด็กพัฒนาความคิดและจัดสภาพแวดลอมที่ทาทายวิธีการคิดของเด็กและชวยใหเด็ก

ทดสอบความคิดของตนเอง 

 2. คอนสตัคติวิสตแบบสังคม (Social Constructivism) คอนสตรัคติวิสตกลุมนี้ประกอบดวย

แนวคิดที่เกี่ยวของกับความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งถือวาเปนผลผลิตทางสังคม โดยมี

ความสัมพันธกับส่ิงตอไปนี้คือ ความรูพัฒนาผานการเจรจาในการสนทนาแลกเปลี่ยนของชุมชนและ

ผลลัพธของการเรียนรูไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและองคประกอบของประวัติศาสตร 
 

 ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 ครอกซ (Krogh..1994:.556) ไดกลาวถึงความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วาเปน

ปรัชญาที่เกี่ยวกับพัฒนาการในการสรางความรู สติปญญา และจริยธรรมขึ้นมาดวยตัวของเด็กเอง ซึ่ง

พัฒนาการนั้นเปนผลมาจากการดูดซึมเขาสูโครงสราง (Assimilation) และการปรับตัวเขาสูโครงสราง

(Accommodation) 

 เทราทแมน;และลิซเทนเบิรก (Troutman ;& Lichtenberg. 1987: 25) ไดใหความหมายของ 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ไววา เปนการคนหาความรูใหกับตนเอง มีการรวบรวมความรูใหมๆ เขาไปใน

จิตใตสํานึกภายในจิตใจ (Schemata) โดยการเรียนรูจากส่ิงแวดลอมยอมรับส่ิงใหมๆ เขามาใน

ส่ิงแวดลอม พิสูจนความเปนจริงจากสมมติฐานที่ตั้งขึ้นและสรุปเอง โดยสรางการเชื่อมโยงและ

เปรียบเทียบบทสรุปของตัวเองกับผูอ่ืน เพื่อเปนพื้นฐานใหเกิดการสรางความรูใหม 
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 เฉิดศักดิ์  ชุมนุม (2540:.198) ไดกลาวถึงการสรางความรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตวา 

ความรูคือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นมาซึ่งมีความหมายเฉพาะตัวของสิ่งนั้นๆ คนสรางความรูไดเองเขานํา

ขอมูลจากภายนอกผสมผสานกับส่ิงที่เขารูแลวแตเดิม สรางเปนความรูใหมที่มีความหมายขึ้น 

 สาคร  ธรรมศักดิ์ (2541:.10) ไดกลาวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิส วาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น

ภายในผูเรียน ผูเรียนเปนผูสราง (Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรู

ความเขาใจที่มีอยูเดิม ผูเรียนสรางความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง ผูสอนไมสามารถ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของผูเรียนไดแตผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับปล่ียนโครงสรางทาง

ปญญาไดโดย จัดสภาพการณที่ทําใหเกิดสภาวะไมสมดุลข้ึนคือ สภาวะที่โครงสรางทางปญญาเดิมใช

ไมไดตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับประสบการณมากขึ้น 

 สุนีย  เหมะประสิทธิ์ (2542:.1) ไดกลาวถึงความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ไววา เปน

ทฤษฎีที่นําทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลายมาปรับประยุกต โดยมีเปาหมายที่จะ

อธิบายและคนหาวา มนุษยเกิดการเรียนรูและสรางความรูไดอยางไรทฤษฎีนี้จึงมีอิทธิพลตอการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง “ผูเรียนเปนผูสรางความรูโดยอาศัยประสบการณแหง

ชีวิตที่ไดรับเพื่อคนหาความจริง” 

 สุมาลี  ชัยเจริญ (2548:.103) กลาววาคอนสตรัคติวิสต เปนทฤษฎีที่เนนในเรื่องการสราง

ความรูใหมโดยเชื่อวาผูเรียนมีความรูเดิมอยูแลว การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน 

โดยผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่ตนพบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมมา

กอน โดยพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณ และปรากฎการณที่พบมาสรางเปนโครงสรางทาง

ปญญา   

 จากความหมายดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หมายถึง การเรียนรูที่

เกิดขึ้นจากตัวของผูเรียนเองโดยการสรางองคความรูดวยตนเองซึ่งความรูนั้นเกิดจากมีส่ิงที่เปน

ประสบการณหรือส่ิงที่กอใหเกิดความไมสมดุลทางปญญาสงผลใหผูเรียนเกิดการดูดซึมทางปญญา

และการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมจนเกิดการปรับขยายโครงสรางทางปญญาและในที่สุดก็

นําไปสูการสรางความรูไดดวยตนเอง 

 
 องคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตในดานการเรียนรู ที่กลาวในเบื้องตนแลว 

(ประวีนา  นิลนวล. 2541: 6-8) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

 1..เปาหมายของการเรียนรู  (Learning.Goals)  ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตนั้นให

ความสําคัญกับเปาหมายของการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น ไดแก การใชเหตุผล ความคิดสรางสรรค การ
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แกปญหา การเก็บจํา ความเขาใจ การนําไปใช ความยืดหยุนและความสนใจในความครุนคิดโดย

อาศัยความรูและประสบการณที่มีอยูแลวเปนพื้นฐานในการเรียนรูที่สูงขึ้นไป 

 2..เงื่อนไขการเรียนรู (Conditions of Learning) ประกอบดวย  

       2.1 การจัดสภาพแวดลอมที่ซับซอนสําหรับกิจกรรมทางการเรียน (Complex learning 

environments) ทัศนะของกลุมผูเรียนสรางความรูเอง เชื่อวาถาผูเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมที่งายๆ

แลวเมื่อเขาไดพบปญหาที่ยากหรือซับซอนในชีวิตจริง เขาจะหนีปญหาหรือหนีสภาพที่แทจริง

(Authentic tasks) ทั้งนี้สภาพการณหรือปญหาที่สรางขึ้นสําหรับการเรียนควรมีความสัมพันธกับ

ผูเรียน เนื่องจากผูเรียนไมไดเขาหองเรียน เพราะความสนใจในการเรียนเหมือนกันทุกคนถาเปนปญหา

หรือสภาพการณที่ผูเรียนพบในหองเรียนมีความสัมพันธกับผูเรียนโดยตรง จะเปนการกระตุนใหผูเรียน

เกิดความสนใจในการเรียนรูได 

    2.2.การจัดเตรียมใหผูเรียนไดมีการทํางานรวมกัน การที่ผูเรียนไดมีโอกาสรวมมือกัน

ทํางานนั้น ไมไดเพียงเพื่อใหผูเรียนไดชวยเหลือกันหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันเทานั้น แตการที่

ผูเรียนไดรวมมือกันทํางานยังชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและวิธีการแกปญหาตางๆ ของผูเรียนแตละ

คนที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนการเสริมประสิทธิภาพของการทํางานใหสูงขึ้นดวย การสงเสรมิ การอภปิรายและ

การมีสวนรวมในความรับผิดชอบถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการเรียนรู 

   2.3 การเตรียมเนื้อหาการสอนใหสอดคลองกัน (Juxtaposition of instructional 

content) ในสภาพการเรียนนั้นควรมีการจัดเตรียมเนื้อหาหรือส่ือการสอนตางๆ ใหสอดคลองกัน แตมี

การนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดมองปญหาไดหลายแงมุม 

    2.4 การใหความสําคัญกับการสะทอนความคิดของผูเรียน (Nurturance of reflexivity) 

การสะทอนความคิดเห็นของผูเรียนนั้นจะเปนการกระตุนใหผูเรียนไดตระหนักถึงความหมายของสิ่งที่

ผูเรียนสรางขึ้นซึ่งการที่ผูเรียนไดรูถึงการคิดของตนเองไดนั้น จะทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด

แกปญหาการคิดคน หรือการสํารวจความรูใหมๆ ในระดับที่สูงขึ้นดวยตนเอง 

     2.5 การสอนเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียน (student-centered) ผูเรียนไมใชเพียงฝายรับ

หรือเปนผูตอบรับแตควรจะมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน

ตามความตองการทางการเรียนรูของตน ผูเรียนจะไมสามารถเปนผูคิดหรือเปนผูเรียนไดถาเขาขาด

โอกาสในการจัดการกับการเรียนรูของตนเอง 

 3. วิธีการสอน (Methods of Instruction) วิธีการสอนถือวาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการเรียนรู

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 

     3.1.การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและการออกแบบสื่อตางๆ เชน Microworlds and 

Hypermedia Designs ตามชื่อ Microworlds คือ ส่ิงเล็กๆ แตเปนสิ่งที่เปนสภาพการณที่แทจริง
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สําหรับการคนพบและการสํารวจ ตัวอยางของ Microworlds ไดแก โปรแกรมภาษา (Logo) เปน

โปรแกรมที่จะกระตุนใหเด็กไดมีการสํารวจและมีการคนพบดวยตนเอง  โดยมีเตาเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการเรียนรูของเด็กๆ เปนการสนับสนุนการเรียนรู โดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง  และการจัด

สภาพแวดลอมเพื่อใหเด็กไดลงมือกระทํากิจกรรมอยางแทจริง 

    3.2 การฝกฝนทางปญญา (Cognitive Apprenticeships) การที่ผูเรียนสามารถเขารวม

กิจกรรมไดอยางแทจริง ไดลงมือกระทําจริงๆ ถือไดวาเปนการฝกฝนทางปญญาอยางหนึ่ง 

     3.3 การเรียนรูจากการทํางานรวมกันโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ (Collaborative 

Learning and Computer-based Tools) เครื่องมือดังกลาวเรียกวา Bubble Dialogue ซึ่งสรางโดย

Language Development และ Hypermedia Group เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยใหผูเรียน

สามารถพัฒนาความสามารถทางดานภาษา โดยผูเรียนสามารถสรางบทสนทนาผานตัวละครใน

คอมพิวเตอร ซึ่งผูเรียนสามารถสรางบทสนทนาตามที่ตนตองการ ทั้งที่ผูเรียนสามารถเปดเผยตอผูอ่ืน

ไดและไมสามารถเปดเผยไดโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรจะทําหนาที่เปนผูแกไข (Editing) การสะทอน

(Reflection) และการสนับสนุน (Support) เพื่อใหผูเรียนไดเกิดพัฒนาการทางดานภาษา 

 
 การนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตไปใชในการเรียนการสอน 
 จากแนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูไดดวย

ตนเองดังนั้นจึงมีผูเสนอหลักการนําทฤษฎีดังกลาวไปใชในการเรียนการสอน ดังนี้ 

 เทราทแมน;และลิชเทนเบิรก (Troutman ;& Lichtenberg. 1995: 36-37) ไดกลาวถึงการ

เตรียมการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตตองคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1. ควรตั้งจุดมุงหมายในการจัดประสบการณในการเรียนรู 

 2..คิดพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับ ผูเรียนทางดาน อายุ ระดับพัฒนาการ สถานะทางสังคม 

พื้นฐานทางวัฒนธรรม ผลการเรียนที่ผานมา 

 3. จัดหาอุปกรณการสอนที่ชวยใหเขาใจการเรียนหลักการใหไดดีข้ึน หรือทฤษฎีที่เขาใจงาย

แกผูเรียน อุปกรณการสอนควรจะแสดงวิธีการที่จะทําใหเขาใจการเรียนไดงายโดยมีข้ันตอนใหเห็น 

และทฤษฎีทําใหเขาใจงายควรจะชวยเมื่อผูเรียนลืมข้ันตอนในการทํา ทฤษฎีควรจะยืดหยุนเพียง

พอที่จะเชื่อมโยงกับหลักการอื่น ไมใชอุปกรณการสอนแคความสนุก หรือดึงดูดความสนใจเทานั้น ควร

จะใชไดจริงและพิสูจนใหเห็นขั้นตอนจะดีกวา 

 4. เลือกภาษาและภาพ ที่เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน 

 5..ใช เ ร่ืองราวที่ เปนปญหาในการชักจูง เด็กให เด็กอยากเรียนหลักการใหมๆ  และ

ความสามารถใหมๆ 
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 6..เลือกจุดสําคัญในการสํารวจวาคําถามที่สรางจะถูกถาม ณ ที่ใด ควรจะทํารายการวา

ปญหาไหนควรจะถูกถาม และทบทวนคําถามทุกครั้งหลังมีการสอน แนใจวาคําถามไมใช แบบ “ใช” 

หรือ “ไม” แคนั้น ควรจะหาคําถามที่ตองใหผูเรียนคอยสังเกตและใหลองหาขอสรุปมีโอกาสที่คิดและหา

คําตอบ 

 7. สังเกตพฤตกิรรมของผูเรียนวาสามารถผานการเรียนการรสอนไปไดแบบไหนและวิเคราะห

ความกาวหนาของผูเรียน 

 นอกจากนี้ เฉิดศักดิ์  ชุมนุม (2541:.21) ไดกลาวถึงหลักในการพิจารณาการจัดเตรียม

กิจกรรมในการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใชในการเรียนการสอน ดังนี้ 

 1..ตองจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูใหมีทางเลือก ลดทอนความกดดันและสงเสริมใหเกิด

ความคิดริเร่ิม ปจจุบันนี้การเรียนการสอนมักเนนหนักในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

ผูเรียนตองอยูในกรอบและปฏิบัติตามสิ่งที่ครูบอกทุกอยางจนตนเองไมมีทางอื่นที่จะเลือกได 

 2. จัดบริบทการเรียนรูซึ่งสนับสนุนความเปนอิสระของผูเรียนในขณะเดียวกันผูสอนตองทํา

หนาที่เปนผูสนับสนุนที่ดี เพื่อพัฒนาผูเรียนซึ่งอยูระหวางการเขยิบจากการพึ่งพาผูอ่ืนมาพึ่งพาตนเอง

(ซึ่งวิกอทสกี้ เรียกวา Zone of Proximal development) ใหสามารถกาวขึ้นมาได ส่ิงแวดลอมการ

เรียนรูในขอนี้ยังหมายถึงเพื่อนๆ ของผูเรียน ซึ่งจากการทํางานดวยกันดวยดี มีความเกื้อกูลสนับสนุน

ซึ่งกันและกันดี ยอมเปนปจจัยสนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาการเรียนรูไดดีดวย 

 3..ผูเรียนมีโอกาสที่จะใชความรูเรียนในบริบทที่เหมาะสม เพื่อใหเด็กเห็นความเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งที่เรียนรูกับโลกแหงความเปนจริงภายนอก 

 4. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูโดยตนเอง โดยสอนใหมีทักษะและเจตคติที่เหมาะสมตอการ

แสวงหาและสรางความรู 

 5. เสริมสรางศักยภาพของผูเรียนใหพรอมที่จะเรียนรู ซึ่งรวมทั้งการยอมรับความผิดพลาด

เปนเรื่องธรรมดาและเปนสิ่งที่ชวยใหสามารถแสวงหาสิ่งที่ดีกวาและถูกตองไดตอไป 
 

 บทบาทของผูสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 การจัดการเรียนการสอนนั้นผูสอนเปนบุคคลสําคัญที่นําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใชในการ

เรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพซึ่งบรุคส;และบรุคส (Brooks ;& Brooks. 

1995; Citing in Lunenberg. 1998: 75-82) ไดอธิบายเกี่ยวกับบทบาทการสอนของครูไว 12 ประเด็น

ดังนี้  

 1. ผูสอนตามทฤษฎีคอนสรัคติวิสต จะตองเปนผูใหกําลังใจและยอมรับความเปนอิสระและ

ความคิดริเร่ิมของผูเรียน เพราะความเปนอิสระและความคิดริเร่ิมของผูเรียนเปนสาเหตุทําใหผูเรียนได
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มีการเชื่อมโยงแนวคิดตางๆ การที่ผูเรียนเกิดคําถามและสามารถตอบคําถามนั้นไดโดยการวิเคราะห

แสดงวาผูเรียนนั้นมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง และสามารถกลายเปนผูแกปญหาไดดี

เทากับผูคนพบปญหา 

 2. ผูสอนควรใชขอมูลตามธรรมชาติและแหลงการเรียนรูที่แทจริง ประกอบกับความชํานาญ

ในการสอนตามกรอบแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต นั้นเริ่มตนดวยการเรียนรูจากผลของการคนควา

ความสัมพันธกับปญหาที่แทจริง 

 3. ผูสอนควรใชคําพูดที่ทําใหผูเรียนเกิดความคิด เชน ใหจําแนก (Classify) ใหวิเคราะห

(Analyze) ใหทํานาย (Predict) และใหสรางสรรค (Create) โดยใหผูเรียนใชกิจกรรมทางปญญา ไดแก 

การวิเคราะห (Analysis) การแปลความหมาย (Interpretation) การจัดประเภท (Classification) และ

การทํานาย (Predications) เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดสรางความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาตางๆ 

 4. ผูสอนยินยอมใหผูเรียนนําเขาสูบทเรียน เปลี่ยนกลยุทธในการสอนและการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาซึ่งไมไดหมายความวาความสนใจ หรือความไมสนใจในบทเรียนของผูเรียนนั้นจะสงผลให

ประเด็นหลักหรือเนื้อหาตามหลักสูตรจะตองตัดออกไป แตหมายความวาผูสอนจะนําสิ่งที่ไดจาก

ผูเรียนในขณะนั้นมาใชในการเรียน การที่ผูเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือรนเกิดขึ้นนั้น เปน

ส่ิงที่มีประโยชนมากกวาการเรียนรูเฉพาะบทเรียน 

 5. ผูสอนจะตองพยายามทําความเขาใจมโนทัศนของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนแสดง

ความเขาใจของตนเองออกมากอนการถามความเขาใจของผูเรียนจะเปนการจํากัดความคิดของผูเรียน

ผูเรียนจะยุติการคิดเพื่อรอคําแนะนําและรอคําตอบที่ถูกตองของผูสอน 

 6. ผูสอนเปนผูกระตุนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการสนทนาทั้งกับผูสอนและผูอ่ืน แนวทาง

หนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปนแรงเสริมใหผูเรียนไดเกิดความคิดความเขาใจมากขึ้น คือการเขาไปมี

สวนรวมในการอภิปราย การที่ผูเรียนไดมีโอกาสในการเสนอความคิดของตนเองไดรับฟง และได

สะทอนความคิดของผูอ่ืนถือเปนกระบวนการที่ชวยใหผูเรียนไดสรางความเขาใจใหม หรอืสะทอนความ

เขาใจเดิมของที่ตนมีอยู 

 7..ผูสอนเปนผูกระตุนใหผูเรียนเปนผูถามคําถาม กระตุนใหผูเรียนสามารถใชคําถามที่

ซับซอนและใชคําถามปลายเปด ถือเปนการทาทายใหผูเรียนไดเสาะแสวงหาไปถึงประเด็นที่ลึกซึ้งและ

กวางไกลเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปความเขาใจของตนเอง 

 8. ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดมีการตอบสนองเมื่อผูเรียนไดมีการเริ่มตนในการตอบสนอง 

และมีการตอบสนองบอยขึ้น ผูเรียนจะไดมีโอกาสตรวจสอบและประเมินความเขาใจและความ

ผิดพลาดของตนเอง เปนกระบวนการที่นําผูเรียนไปสูการสรางความเขาใจในประเด็นปญหาและ

ความคิดของตนเอง 
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 9. ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนไดมีการโตแยงหรือปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งขึ้น และกระตุนใหเกิด

การอภิปรายโตแยงสงผลใหผูเรียนไดมีพัฒนาการทางปญญา 

 10. ผูสอนจะตองใหเวลาหลังจากไดถามคําถาม ในสภาพหองเรียนนั้น มีผูเรียนบางสวนที่

ไมไดเตรียมตัวพรอมสําหรับคําถาม หรือตอบสนองตอส่ิงที่มากระตุนในทันที ผูเรียนสวนนี้จําเปนตอง

อาศัยเวลา  การที่ผูสอนตองการคําตอบหรือการตอบสนองผูเรียนสวนนี้ทันที จะกลายเปนการยับยั้ง

ความคิดของผูเรียนและเปนการบีบบังคับใหผูเรียนกลายเปนผูดูแลเหตุการณ 

 11..ผูสอนควรใหเวลาสําหรับผูเรียนในการสรางความสัมพันธและการสรางสรรคการ

เปรียบเทียบผูสอนควรจัดเตรียมกิจกรรมสําหรับช้ันเรียนและจัดเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนไดสรางรูปแบบความสัมพันธระหวางแนวความคิดตางๆ ดวยตนเอง 

 12. ผูสอนควรเอาใจใสธรรมชาติความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน โดยใชรูปแบบวัฏจักรการ

เรียนรู (The Learning Cycle model) ซึ่งเสนอโดยแอ็ทคินและคารพลัส (Atkin ;& Karplus. 1993; 

citing in Lunenberg. 1998) เปนรูปแบบที่อธิบายถึงพัฒนาการของหลักสูตรและการสอนมี 3 ข้ันตอน

ไดแก การคนพบ (Discovery) การแนะมโนทัศน (Concept Introduction) และการประยุกตมโนทัศน

(Concept Application) โดยมีสภาพการณ ดังนี้ 

   12.1 การคนพบ (Discovery) ผูสอนควรจัดเตรียมโอกาสที่เปดกวางสําหรับผูเรียนเพื่อให

ผูเรียนมีปฏิสัมพันธในการเลือกเนื้อหาสาระ ในขั้นนี้เปนการออกแบบสําหรับใหผูเรียนไดกําหนด

ปญหาและตั้งสมมติฐานจากงานหรือขอมูลที่มีอยู 

   12.2 การแนะนํามโนทัศน (Concept Introduction) ผูสอนควรจัดเตรียมบทเรียนโดยให

ความสําคัญกับปญหาของผู เรียน จัดเตรียมความสัมพันธและศัพทใหมๆ ที่มีโครงสรางตาม

ประสบการณของผูเรียนเพื่อเปนการแนะมโนทัศน 

    12.3.การประยุกตมโนทัศน . (Concept.Application). เมื่อผู เ รียนมีสวนรวมในการ

ปฏิสัมพันธการคนพบ และการแนะนํามโนทัศนตามลําดับแลว ผูสอนควรจัดสภาพการณและปญหา

ใหมเพื่อใหผูเรียนไดสะทอนศักยภาพของตนจากสิ่งที่ไดเรียนรูมากอนหนานี้ 

 จากบทบาทของผูสอนขางตนสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีของ

คอนสตรัคติวิสตที่ เฉิดศักดิ์  ชุมนุม (2540: 101-103) ไดกลาวไว ดังนี้ 

 1. กําหนดการเรียนการสอนใหเปนเรื่องหรอืปญหาที่มีขอบเขตกวาง นักเรียนควรจะสามารถ

มองเหน็ความสัมพันธของกจิกรรมการเรียนในแตละครั้งกับเนื้อหาที่สมบูรณกวา 

 2..สงเสริมใหนักเรียนมีความรูสึกเปนเจาของในหัวขอการเรียนการสอนและสามารถจะ

ปรับเปลี่ยนหัวขอการเรียนการสอนไดเทาที่เขามองเห็นวาจําเปน นําปญหาหรือหัวขอการเรียนมาจาก
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ผูเรียนและใชปญหาเหลานั้นเปนแรงกระตุนในการเรียนการสอนหรือการกําหนดปญหาที่ผูเรียน

สามารถจะยอมรับไดทันทีวาปญหาเหลานี้เปนปญหาของเขา 

 3..ออกแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะสมจริง (Authentic) บริบทการเรียนการสอนที่มี

ความสมจริงก็คือบริบทที่มีการใชพลังสติปญญาที่มีลักษณะเดียวกันกับพลังสติปญญาที่นักเรียนตอง

นําไปใชในอนาคต ซึ่งมีการนําเสนอความคิดตางออกมาจํานวนมากในการอภิปรายกันก็จะกอใหเกิด

ความ “ขัดของ” นําไปสูความคิดเกิดข้ึนภายในตัวของคน นักปราชญกลุมนี้บอกวา กระบวนการทาง

พุทธิปญญานั้นเปนกระบวนการยอยภายในทางสังคม และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของกลุม

ผูเรียนและกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมในการเรียนรูและการพัฒนา 

 4. ครูอาจเสนอแนะใหนักเรียนใชขอมูลดิบหรือขอมูลจากแหลงปฐมภูมิแทนที่จะมอบหมาย

ใหอานแนวคิดที่คนอื่นเขียนขึ้นไว 

 5..กําหนดกิจกรรมและบริบทของการเรียนการสอนใหมีความละเอียดออนในลักษณะ

เกี่ยวกับผูที่เรียนจะออกไปใชชีวิต 

 6. กําหนดบริบทของการเรียนการสอนซึ่งจะกระตุนใหนักเรียนไดใชความคิด 

 7..สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสวิเคราะหเนื้อหาและกระบวนการของการเรียนการสอนใน

หองเรียนที่ใชปรัชญาแหงการสรางสรรค 

 8..ครูยอมรับและสงเสริมการริเร่ิมและการเปนตัวของตัวเองของนักเรียน การที่ครูใหการ

ยอมรับความคิดของนักเรียนและสงเสริมใหเขาใชความคิด โดยอิสระนั้นจะเปนการชวยใหนักเรียนได

พัฒนาความมีเอกลักษณทางดานวิชาการเฉพาะตัว นักเรียนที่ตั้งคําถามและประเด็นแลวทําการ

วิเคราะห และหาคําตอบดวยตนเอง จะเปนคนที่รับผิดชอบที่จะหาความรูและแกปญหา 

 10. ครูสงเสริมความคิดที่มีความซับซอนขึ้น ครูในแนวปรัชญาแหงการสรางสรรคจะกระตุน

นักเรียนไมใหพอใจเพียงรูความรูอยางงายๆ แตสามารถเชื่อมโยงและสรุปความคิดรวบยอดตางๆ โดย

การวิเคราะห ทํานาย และใหคําอธิบายความคิดของเขาเองได 

 11..นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในลักษณะแลกเปลี่ยนกับครูและกับเพื่อน

นักเรียน ความคิดของนักเรียนจะเปลี่ยนแปลงหรือมั่นคงขึ้นเมื่อไดทดสอบความคิดนั้นในสังคมเมื่อ

นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง และไดยินความคิดของคนอื่น นักเรียนจะมีพื้น

ฐานความรู ซึ่งเราเขาใจได นักเรียนตองมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระเพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีความหมาย 

 12..ครูจัดโอกาสใหนักเรียนที่จะไดรับประสบการณที่จะทดสอบขอสงสัยและกระตุนการ

อภิปราย ถาหากใหนักเรียนไดมีโอกาสที่จะทํานายเกี่ยวกับปรากฎการณธรรมชาติ แตละคนจะ
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ตั้งสมมติฐานไวแตกตางกัน ครูที่มีความคิดแนวปรัชญาสรางสรรค จะหาโอกาสใหนักเรียนทําการ

ทดสอบสมมติฐานเหลานั้นจากการอภิปรายประเด็นที่เปนรูปธรรม 

 13. ครูใชขอมูลดิบจากแหลงปฐมภูมิใหนักเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวใชวัสดุอุปกรณทุกชนิด 

รวมทั้งสื่อและประเภทที่มีกระบวนการตองปฏิสัมพันธ (interactive) ครูที่ยึดแนวของปรัชญาแหงการ

สรางสรรคจะใหนักเรียนไดเรียนในสภาพแหงความเปนจริงแลวชวยเขาใหสามารถที่จะเชื่อมโยง

ปรากฎการณตางๆ โดยใชความคิด 

  
 คุณคาของการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใชในการจัดการเรียนรู 
 ในการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงเนนใหผูเรียน

เกิดสิ่งตางๆ เหลานี้ คือ (สุมาลี ชัยเจริญ. 2548: 109) 

 1. เพิ่มแรงจูงใจ กิจกรรมในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ซึ่งมีแนวโนมที่จะให

ความสําคัญตอผูเรียน และสภาพจริง (Authentic) ซึ่งถือวาเกิดจากความสนใจที่มาจากภายใน ดังนั้น

จึงเปนแรงจูงใจที่มาจากภายในของผูเรียน 

 2. สงเสริมการคิดอยางมีวิจารญาณ (Encourages Critical Thinking) ภารกิจการเรียนรูตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่ผานการลงมือกระทําของผูเรียนอยางตื่นตัวภารกิจการเรียนรูตามสภาพ

จริง และการจัดใหผูเรียนควบคุมการเรียนของตนเองและสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณตลอดจน

การสรางความรูดวยตนเองใหมากกวาเดิมมีการถายโอนความรู การสรางความหมายในการเรียนรูของ

ตนเอง 

 3. สงเสริมการเรียนที่หลากหลาย (Accommodate Diverse Learning Styles) ส่ิงแวดลอม

ทางการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยทั่วไปแลวจะเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูเปน

รายบุคคล สรางความหมายจากแหลงการเรียนรูที่เปนปจจัยภายนอก ซึ่งอาจจัดใหผูเรียนทําการ

ควบคุมการเรียนรูของตนเองมากขึ้น ดังนั้นผูเรียนจะปรับแบบการเรียนตามความสามารถหรือความ

ตองการไดมากยิ่งขึ้น 

 4. สนับสนุนการเสาะแสวงหาความรู (Support Natural Inquiry) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปน

กระบวนการที่สามารถคาดเดาไดวา เปนกระบวนการพัฒนาการสรางความรู การเรียนรูและ

ประเมินผลที่เกิดจากการสรางความรูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต   
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวของกับการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเขามาใช

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้ 

 สิริชนม  ปนนอย (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของการใชเกมสคณิตศาสตรในการ

สอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองจํานวน ของ

เด็กอนุบาล ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมเด็กที่เรียนดวยการสอนตามแนว            

คอนสตรัคติวิสตสูงกวากลุมเด็กที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สุดา  เชียงคํา (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เร่ืองเศษสวน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผลการวิจัย

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวและทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน

ไดรับความรูและประสบการณใหมๆ 

 อําไพ  กําลังหาญ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางวิธีสอนแบบคอนสตรัคติวิสตกับวิธีการสอนแบบปกต ิ

ผลการศึกษาพบวากลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี

เร่ืองโครงสรางอะตอม อยูในระดับดี สวนนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ

ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมปรากฎวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตสูงกวากลุมที่เรียน

ดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 อุมาวิชนีย  อาจพรม (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการเรียนรูจากหองเรียนเสมือน

วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดแกปญหาวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ืองการขนสงและการสื่อสาร

ที่ไดรับการเรียนดวยหองเรียนเสมือนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับการสอนแบบปกติแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญ และผูเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนดวยหองเรียนเสมือนตามทฤษฎี         

คอนสตรัคติวิสตในระดับมาก 
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 งานวิจัยตางประเทศ 
  จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเขามาใช

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้ 

 แวด (Wade. 1995: 3411-A) ไดศึกษาโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

เขาใจโจทยปญหาคณิตศาสตร เจตคติและความเชื่อมั่นในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนเกรด 5 ตามทฤษฎี Constructivist  ผลการทดลองพบวา ความสามารถในการแกโจทย

ปญหาของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา สูงกวานักเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเจตคติในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรหลังการทดลองและกอนการทดลองไมตางกัน 

 บุลลอค (Bullock. 1996: 611-A) ไดศึกษาผลของวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตตอเจตคติ

ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชารายวิชาคณิตศาสตรสําหรับครูระดับประถมศึกษา โดยมุงพิจารณาวางาน

หรือเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่เปลี่ยนไป การสื่อสารหรือการอภิปรายที่เปลี่ยนไปและสภาพแวดลอมใน

ชั้นเรียนคณิตศาสตรที่เปลี่ยนไปมีอิทธิพลอยางไรตอเจตคติวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษา โดยทําการ

ทดลองเปนเวลา 1 ภาคเรียนผลการศึกษาพบวาการใชวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตมีอิทธิพล

ทางบวกตอเจตคติทางบวกตอวิชาคณิตศาสตร 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบวา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตทําใหผูเรียนไดคิดและสรางความรูข้ึนมา

ดวยตนเองและเปนทฤษฎีหนึ่งที่สงเสริมการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 

เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวของกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  
ความสามารถในการแกปญหาและโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  ความสามารถในการ 
 แกปญหาและโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ในสาระการเรียนรูกลุมคณิตศาสตรได

กําหนดมาตรฐานการเรียนรูดานทักษะ/กระบวนการทาคณิตศาสตรที่จําเปนไว 5 มาตรฐานในการ

จัดการเรียนรู ผูสอนจะตองจัดกิจกรรม กําหนดสถานการณหรือปญหา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ

มาตรฐานดานทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรดังกลาว แนวทางการพัฒนาทักษะ/กระบวนการ

ทางคณิตศาสตรที่จําเปนมีดังนี้ (กรมวิชาการ. 2545: 194-205) 
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 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแกปญหา 

 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล 

การพัฒนาทักษะ/กระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 

 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยง 

 การพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 การพัฒนาทักษะกระบวนการแกปญหา 

 การจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดทักษะ/กระบวนการในการแกปญหา นับวาเปนเรื่องที่ยาก

พอสมควรสําหรับผูสอน ผูเรียนสวนใหญจะพัฒนาไดดีในทักษะการคิดคํานวน แตเมื่อพบโจทยปญหา

มักจะมีปญหาในเรื่องของการอานทําความเขาใจโจทย การวิเคราะหโจทย รวมถึงการหารูปแบบ

แนวคิดในการแกปญหานั้น 

 การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ/กระบวนการแกปญหาได ผูสอนตองใหโอกาสผูเรียน

ไดฝกคิดดวยตนเองใหมาก โดยจัดสถานการณหรือเกมที่นาสนใจ ทาทายใหอยากคิด เร่ิมดวยปญหาที่

เหมาะกับศักยภาพของผูเรียนแตละคนหรือผูเรียนแตละกลุมโดยอาจเริ่มดวยปญหาที่ผูเรียนสามารถ

ใชความรูที่เรียนมาแลวมาประยุกตกอน ตอจากนั้นจึงเพิ่มสถานการณหรือปญหาที่แตกตางจากที่เคย

พบมา สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถสูง ผูสอนควรเพิ่มปญหาที่ยากซึ่งตองใชความรูที่ซับซอนหรือ

มากกวาที่กําหนดไวในหลักสูตรใหนักเรียนไดฝกคิดดวย 

 ในการเริ่มตนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในกระบวนการแกปญหา ผูสอนจะตองสรางพื้นฐานให

ผูเรียนเกิดความคุนเคยกับกระบวนการแกปญหาซึ่งมีอยู 4 ข้ันตอนกอน แลวจึงฝกทักษะในการ

แกปญหา 

  กระบวนการแกปญหา 4 ข้ันตอน มีดังนี้ 

  ข้ันที่ 1    ทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา 

  ข้ันที่ 2    วางแผนแกปญหา 

  ข้ันที่ 3    ดําเนินการแกปญหา 

  ข้ันที่ 4    ตรวจสอบหรือมองยอนกลับ 

 ในกระบวนการทั้ง 4  ข้ันตอนนี้ยังอาศัยทักษะอื่นๆ ประกอบดวย 

 ข้ันที่ 1 ข้ันทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา 

 ตองอาศัยทักษะที่สําคัญและจําเปนอีกหลายประการ เชน ทักษะในการอานโจทยปญหา 

ทักษะการแปลความหมายทางภาษา ซึ่งผูเรียนควรแยกแยะไดวา โจทยกําหนดอะไรใหและโจทย

ตองการใหหาอะไร หรือพิสูจนขอความใด 

 ข้ันที่ 2  ข้ันวางแผนแกปญหา 
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 เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ตองอาศัยทักษะในการนําความรู หลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรู

มาแลว ทักษะในการเลือกใชยุทธวิธีที่เหมาะสม เชน เลือกใชการเขียนรูปหรือแผนภาพ ตาราง การ

สังเกตหารูปแบบหรือความสัมพันธ เปนตน ในบางปญหาอาจใชทักษะในการประมาณคา คาดการณ 

หรือคาดเดาคําตอบมาประกอบดวย ผูสอนจึงตองหาวิธีฝกวิเคราะหแนวคิดในข้ันนี้ใหมาก 

 ข้ันที่ 3 ข้ันดําเนินการแกปญหา  

 ตองอาศัยทักษะในการคิดคํานวนหรือการดําเนินการทางคณิตศาสตร ทักษะในการพิสูจน

หรือการอธิบายและแสดงเหตุผล 

 ข้ันที่ 4 ข้ันตรวจสอบหรือมองยอนกลับ 

 ตองอาศัยทักษะในการคํานวน การประมาณคําตอบ การตรวจสอบผลลัพธที่หาไดโดยอาศัย

ความรูสึกเชิงจํานวน (Number sense) หรือความรูสึกเชิงปริภูมิ (Spatial sense) ในการพิจารณา

ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่สอดคลองกับสถานการณหรือปญหา 

 การจัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการแกปญหาดังกลาวนี้ ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียน

เรียนรูอยางคอยเปนคอยไป โดยกําหนดประเด็นคําถามนําใหคิด และหาคําตอบเปนลําดับเร่ือยไปจน

ผูเรียนสามารถหาคําตอบได หลังจากนั้นในปญหาตอๆ ไป ผูสอนจึงคอยๆ ลดประเด็นคําถามลงจน

สุดทายเมื่อเห็นวาผูเรียนมีทักษะในการแกปญหาเพียงพอแลวก็ไมจําเปนตองใหประเด็นคําถามชี้นําก็

ได  ในการจัดใหเรียนรูกระบววนการแกปญหาตามลําดับข้ันตอนนั้น เมื่อผูเรียนเขาใจกระบวนการแลว 

การพัฒนาใหมีทักษะ ผูสอนควรเนนการวิเคราะหแนวคิดอยางหลากหลายในขั้นวางแผนแกปญหาให

มาก เพราะเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญและยากสําหรับผูเรียน 

 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล 

 การจัดการเรียนรูใหผูเรียนรูจักคิดและใหเหตุผลเปนสิ่งที่สําคัญ โดยทั่วไปเขาใจกันวาการฝก

ใหรูจักใหเหตุผลที่งายที่สุดคือ การฝกจากการเรียนเรขาคณิตตามแบบยูคลิด เพราะมีโจทยเกี่ยวกับ

การใหเหตุผลมากมาย มีทั้งการใหเหตุผลอยางงาย ปานกลาง และอยางยาก แตที่แทจริงแลวการฝก

ใหผูเรียนรูจักคิดและใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผลนั้น สามารถสอดแทรกไดในการเรียนรูทุกเนื้อหาของ

วิชาคณิตศาสตรและวิชาอื่นๆ ดวย 

 องคประกอบหลักที่สงเสริมใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผลและรูจักใหเหตุผลมีดังนี้ 

 1..ควรให ผู เ รียนไดพบกับโจทยหรือปญหาที่ ผู เ รียนสนใจ  เปนปญหาที่ ไมยากเกิน

ความสามารถของผูเรียนที่จะคิดและใหเหตุผลในการหาคําตอบได 

 2. ใหผูเรียนมีโอกาสและเปนอิสระที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการใชและใหเหตุผลของ

ตนเอง 
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 3..ผูสอนชวยสรุปและชี้แจงใหผูเรียนเขาใจวา เหตุผลของผูเรียนถูกตองตามหลักเกณฑ

หรือไม ขาดตกบกพรองอยางไร 

 การเริ่มตนที่จะสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูและเกิดทักษะในการใหเหตุผล ผูสอนควรจัด

สถานการณหรือปญหาที่นาสนใจใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและคอย

ชวยเหลือโดยกระตุนหรือชี้แนะอยางกวางๆ โดยใชคําถามกระตุนดวยคําวา “ทําไม” “อยางไร” “เพราะ

เหตุใด” เปนตน พรอมทั้งใหขอคิดเพิ่มเติมอีกเชน “ถา.............แลว ผูเรียนคิดวา.........จะเปนอยางไร” 

ผูเรียนที่ใหเหตุผลไดไมสมบูรณ ผูสอนจะตองไมตัดสินดวยคําวาไมถูกตอง แตอาจใชคําพูดเสริมแรง

และใหกําลังใจวา คําตอบที่ผูเรียนตอบมีบางสวนที่ถูกตองผูเรียนคนใดจะใหคําอธิบายหรือใหเหตุผล

เพิ่มเติมของเพื่อนไดอีกบาง เพื่อใหผูเรียนมีการเรียนรูรวมกันมากยิ่งขึ้น 

 ในการจัดการเรียนรูผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางหลากหลาย โจทยปญหาหรือ

สถานการณที่กําหนดใหควรเปนปญหาปลายเปด (Open-ended problem) ที่ผูเรียนสามารถแสดง

ความคิดเห็นที่แตกตางกันได 

 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 

 การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการ

นําเสนอ ทําไดทุกเนื้อหาที่ตองการใหคิดวิเคราะห สังเคราะห เพื่อนําไปสูการแกปญหา เชน ในวิชา

เรขาคณิตมีเนื้อหาที่ตองฝกการวิเคราะห การใหเหตุผล และการพิสูจน ผูเรียนตองมีทักษะในการ

สังเกต การนําเสนอรูปภาพตางๆ เพื่อส่ือความหมายแลวนําความรูทางเรขาคณิตไปอธิบาย     

ปรากฎการณและส่ิงแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

 การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการ

นําเสนอในวิชาพีชคณิต เปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห สามารถเขียนปญหาในรูปแบบ

ของตาราง กราฟ หรือขอความ เพื่อส่ือสารความสัมพันธของจํานวนเหลานั้นขั้นตอนการดําเนินการเริ่ม

จากการกําหนดโจทยปญหาใหผูเรียนวิเคราะห กําหนดตัวแปรเขียนความสัมพันธของตัวแปรในรูปของ

สมการหรืออสมการตามเงื่อนไขที่โจทยกําหนด และดําเนินการแกปญหาโดยใชวิธีการทางพีชคณิต 

 การจัดการเรียนรูใหเกิดทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการ

นําเสนอมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 

 1. กําหนดโจทยปญหาทีน่าสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 

 2. ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง โดยผูสอนชวยชี้แนะแนวทาง

ในการสื่อสาร ส่ือความหมายและการนําเสนอ 

 การฝกทักษะ/กระบวนการนี้ตองทําอยางตอเนื่อง โดยสอดแทรกอยูในทุกขั้นตอนของการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตร ใหผูเรียนคิดตลอดเวลาที่เห็นปญหาวาทําไมจึงเปนเชนนั้น จะมีวิธีการแกไข
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ปญหาอยางไร เขียนรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรเปนอยางไร จะใชภาพ ตาราง หรือกราฟใดชวย

ในการสื่อความหมาย 

 การพัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยง 

 ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ตองการใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานในการที่จะนําไปศึกษา

ตอนั้น จําเปนตองบูรณาการเนื้อหาตางๆ ในวิชาคณิตศาสตรเขาดวยกัน เชน การใชความรูเร่ืองเซตใน

การใหคําจํากัดความหรือบทนิยามในเรื่องตางๆ เชน บทนิยามในรูปฟงกชั่นหรือในรูปของเซต บท

นิยามของลําดับในรูปของฟงกชัน 

 นอกจากการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาตางๆ ในคณิตศาสตรดวยกันแลว ยังมีการเชื่อมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ โดยใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูและใชในการแกปญหา เชน 

ในเรื่องการเงิน การคิดดอกเบี้ยทบตน ก็อาศัยความรูในเร่ืองของเลขยกกําลังและผลบวกของอนุกรม 

ในงานศิลปะและการออกแบบบางชนิดก็ใชความรูเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต 

 นอกจากนั้นแลวยังมีการนําความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตในวิชาชีพบางอยางโดยตรง

เชน การตัดเย็บเสื้อผา งานคหกรรมเกี่ยวกับอาหาร งานเกษตร งานออกแบบ สรางหีบหอบรรจุภัณฑ

ตางๆ รวมถึงการนําคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับชีวิตความเปนอยูประจําวัน เชน การซื้อขาย การชั่ง 

การตวง การวัด การคํานวนระยะทางและเวลาที่ใชในการเดินทาง การวางแผนในการออมเงินไวใช

ในชวงบั้นปลายของชีวิต 

 องคประกอบหลักที่สงเสริมการพัฒนาการเรียนรูทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงความรูตางๆ

ทางคณิตศาสตรและการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ มีดังนี้ 

 1. มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรอยางเดนชัดในเรือ่งนัน้ 

 2. มีความรูในเนื้อหาทีจ่ะนาํไปเชื่อมโยงกบัสถานการณหรืองานอื่นๆ ที่ตองการเปนอยางด ี

 3. มีทักษะในการมองเหน็ความเกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางความรูและทักษะ/กระบวนการที่มี

เนื้อหานัน้กับงานที่เกีย่วของดวย 

 4. มีทักษะในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อสรางความสมัพันธและเชื่อมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ หรือคณิตศาสตรกับสถานการณที่เกีย่วของดวย 

 5. มีความเขาใจในการแปลความหมายของคําตอบทีห่าไดจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร

วามีความเปนไปหรือสอดคลองกับสถานการณนัน้อยางสมเหตุสมผล 

 ในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงความรูคณิตศาสตรนั้น

ผูสอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณปญหาสอดแทรกในการเรียนอยูเสมอ เพื่อใหผูเรียนไดเห็นการ

นําความรู เนื้อหาสาระและกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหมหรือนําความรู

และกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหมหรือการนําความรูและกระบวนการทาง
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คณิตศาสตรมาแกปญหาในสถานการณที่ผูสอนกําหนดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเห็นความเชื่อมโยงของ

คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ หรือเห็นการนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 เพื่อใหผูเรียนไดมีการปฏิบัติจริง และมีทักษะกระบวนการเชื่อมโยงความรูนี้ ผูสอนอาจ

มอบหมายงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนไปศึกษาคนควาหาความรูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นแลวนํางาน

เสนอตอผูสอนและผูเรียนใหมีการอภิปรายและหาขอสรุปรวมกัน 

 การพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 บรรยากาศที่ชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดแก การเปดโอกาสใหผูเรียนคิดและ

นําเสนอแนวคิดของตนเองอยางอิสระภายใตการใหคําปรึกษาแนะนําของผูสอน การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูสามารถเริ่มตนจากการนําเสนอปญหาที่ทาทาย นาสนใจ เหมาะกับวัยของผูเรียนและเปน

ปญหาที่ผูเรียนสามารถนําความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่มีอยูมาใชในการแกปญหาได การ

แกปญหาควรจัดเปนกิจกรรมในลักษณะรวมกันแกปญหา ใหผูเรียนไดอภิปรายรวมกัน หลายๆ แนวคดิ

ซึ่งเปนการชวยเสริมเติมเต็มไดแนวคิดในการแกปญหาที่สมบูรณหลากหลาย 

 ปญหาปลายเปดเปนปญหาที่มีหลายคําตอบ หรือมีแนวคิดหรือวิธีการในการหาคําตอบได

หลายอยาง เปนปญหาที่ชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูเรียน สําหรับปญหาที่มีหลาย

คําตอบ เมื่อผูเรียนคนหนึ่งหาคําตอบไดแลว ก็ยังมีส่ิงที่ทาทายผูเรียนคนอื่นๆ คิดหาคําตอบอื่นๆ ที่

เหลืออยู สําหรับปญหาที่มีแนวคิดหรือวิธีการในการหาคําตอบไดหลายอยาง แมวาผูเรียนจะหา

คําตอบได ผูสอนตองแสดงใหผูเรียนตระหนักถึงการใหความสําคัญกับแนวคิดหรือวิธีการในการหา

คําตอบนั้นดวยการสงเสริมและยอมรับแนวคิดหรือวิธีการหลายๆ อยางในการแกปญหาหนึ่ง เปนสิ่งที่

มีคุณคามากกวาการใหผูเรียนมีประสบการณในการแกปญหาหลายๆ ปญหาโดยใชแนวคิดหรือวิธีการ

เพียงอยางเดียว นอกจากนี้การใหผูเรียนไดมีโอกาสสรางปญหาขึ้นมาเองใหมีโครงสรางของปญหา

คลายกับปญหาเดิมที่ผูเรียนมีประสบการณในการแกมาแลว จะเปนการชวยใหผูเรียนมีความเขาใจใน

ปญหาเดิมอยางแทจริงและเปนการชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูเรียนไดอีกดวย 

 จากที่กลาวในขางตนทักษะกระบวนการแกปญหาเปนทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญตลอดจน

ตองมีกระบวนการอยางเปนขั้นตอน ดังนั้นการฝกฝนตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตลอดจนการใชส่ือการสอนที่สอดคลองและตอบสนองตอกระบวนการดังกลาวยอมสงผลใหเปน

ประโยชนตอผูเรียน 

 
 ความหมายของความสามารถในการแกปญหา 
 การแกปญหาเปนกระบวนการทางสมองและความคิดซึ่งมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษา

หลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
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 กาเย (Gagne’. 1970: 63) ไดกลาวถึงความสามารถในการคิดแกปญหาไววาเปนรูปแบบ

ของการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศัยการเรียนรูประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวของกันตั้งแตสอง

ประเภทขึ้นไปและใชหลักการนี้เองประสมประสานกันจนเปนความสามารถชนิดใหมที่เรียกวา

ความสามารถทางการคิดแกปญหาโดยอาศัยการเรียนรู หลักการนี้ตองอาศัยการเรียนรูประเภท

ความคิดรวบยอด  กาเย ไดอธิบายวาเปนการเรียนรูอีกประเภทหนึ่งที่ตองอาศัยความสามารถในการ

มองเห็นลักษณะรวมของสิ่งเราทั้งหลาย 

 แซฟเทล (Shaftel..1982:.31) กลาววาความสามารถในการแกปญหาเปนการคนพบตัว

ปญหาซึ่งเปนสถานการณอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลโดยที่สถานการณนั้นมีลักษณะเปนอุปสรรค 

ดังนั้นผูที่แกปญหาไดจะตองมีความคิดและพฤติกรรมใหมๆในการเรียนการสอนเพื่อใหฝก

ความสามารถในการคิดแกปญหาจะตองใชสถานการณเปนจุดเริ่มตนในการสอนใหนักเรียนคิด

ตั้งสมมติฐาน เก็บขอมูลดวยตนเองและลงขอสรุป ตั้งหลักการเองทุกอยางการกระทําดังกลาวนี้เปน

การสรางเจตคติที่ดีตอการแสวงหาความรูและไดใชความคิดหลายๆ ทาง 

 นิรัน  ศรีประดิษฐ (2539: 39) ไดใหความหมายของความสามารถในการแกปญหาวาเปน

การดําเนินการที่มีแบบแผนหรือวิธีการที่สลับซับซอน ตองอาศัยความรู ความเขาใจ ประสบการณ และ

ความคิดมาใชในการศึกษาและแกปญหา 

 วิชชุดา  งามอักษร (2541: 31) ไดใหความหมายของความสามารถในการแกปญหาวาเปน

การดําเนินการที่มีแบบแผน หรือวิธีการที่สลับซับซอนโดยตองอาศัยสติปญญา ความรู ความเขาใจ 

ประสบการณและความคิดมาใชในการศึกษาและการแกปญหา 

 ชาตรี เกิดธรรม (2542: 69) ไดใหความหมายของการแกไขปญหาวาเปนพฤติกรรมที่มีแบบ

แผนหรือวิธีการดําเนินการที่สลับซับซอนซึ่งตองอาศัย ความรู ความคิด และประสบการณ ความสนใจ 

สติปญญา ความพรอม แรงจูงใจ อารมณและสภาพแวดลอม 

 อุมาวิชนีย  อาจพรม (2546: 43) ไดใหความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหาวา 

เปนกระบวนการคิดแกปญหาที่มีแบบแผนมีจุดมุงหมายซึ่งอาศัยความรูความเขาใจความคิดและ

ประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหาใหม 

 จากความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหาที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา 

ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนกระบวนการทางสมองที่มีข้ันตอนแบบแผนโดยอาศัยการนํา

ความรู ความเขาใจตลอดจนประสบการณและความคิดมาใชแกปญหาหรือสถานการณที่เปนปญหา
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 องคประกอบและขั้นตอนของการคิดแกปญหา  
 กรอสนิคเคิล;และบรูกเนอร (Grossinikle ;& Brueckner. 1959: 310-311) กลาวถึง

องคประกอบของกระบวนการแกปญหาของผูเรียน ดังนี ้

 1. ปญหาตองมีความเกี่ยวของกับตัวผูเรียน 

 2. เปนปญหาที่สามารถทําการแกไขได 

 3. ปญหานัน้อยูในขอบเขตทีช่ัดเจน ที่ผูเรียนแตละคนสามารถเขาใจได 

 4. ผูเรียนจะเสนอแนะวิธีการแกปญหาที่เปนไปได 

 5. ผูเรียนไดรับคําแนะนําจากครูในการวางแผนการแกปญหา การเกบ็รวบรวมขอมลูการจัด

กระทาํขอมูลและการประเมนิผล 

 6. นําวธิีการตางๆ มาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 7. ผูเรียนจะนาํกระบวนการแกปญหาที่วางแผนไวแลวมาใชในสถานการณที่เปนตนกําเนิด

ของปญหาที่เกิดขึ้น 

 8. สรุปการคิดแกปญหา 

นอกจากนี ้กิลฟอรด (Guilford. 1971: 130) ไดกลาวถงึกระบวนการในการคิดแกปญหา 

 5 ข้ันตอน  ดงันี ้

 1. ข้ันเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ข้ันในการตั้งปญหา หรือคนหาวาปญหาที่แทจริง

ของเหตุการณนั้นๆ คืออะไร 

 2. ข้ันตอนการวิเคราะหปญหา (Analysis) หมายถึง ข้ันในการพิจารณาดูวามีส่ิงใดบางที่เปน

สาเหตุสําคัญของปญหา หรือส่ิงใดบางที่ไมใชสาเหตุของปญหา 

 3. ข้ันเสนอแนวทางในการแกปญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการแกปญหาใหตรง

สาเหตุของปญหาแลวออกมาในรูปของวิธีการ ผลสุดทายจะไดผลลัพธออกมา 

 4. ข้ันตรวจสอบ (Verification) หมายถึง ข้ันในการเสนอเกณฑเพื่อการตรวจสอบผลลัพธที่ได

จากการเสนอวิธีการแกปญหา ถาพบวา ผลลัพธนั้นยังไมไดผลที่ถูกตองก็ตองมีการเสนอวิธีแกปญหานี้

ใหมจนกวาจะไดวิธีการที่ดีที่สุดหรือถูกที่สุด 

 5. ข้ันการนําไปประยุกตใหม (Reapplication) หมายถึง การนําวิธีแกปญหาที่ถูกตองไปใชใน

โอกาสขางหนา เมื่อพบกับเหตุการณคลายคลึงกับปญหาที่เคยพบมาแลว 

 ข้ันตอนในการคิดแกปญหาของกิลฟอรด นับไดวามีผูใหความสนใจอยางกวางขวางและนัก

การศึกษาบางคนไดนําข้ันตอนนี้ไปดัดแปลงและปรับปรุงแตยังคงมีเคาโครงสวนใหญเหมือนเดิม 
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 ความมุงหมายของโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
 ความมุงหมายของโจทยปญหาทางคณิตศาสตรเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการแกปญหาและ

ถือวาเปนเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  โสภณ  บํารุงสงฆ;และสมหวัง  ไตรตัน

วงษ (2520: 113) กลาวถึงจุดมุงหมายของการใชโจทยปญหา มีดังนี้ 

 1. อธิบายความหมายหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร 

 2. แสดงใหเห็นประโยชนของกระบวนการทางคณิตศาสตร 

 3. ทบทวนความรูและทดสอบนักเรียน 

 4. ใหผูเรียนทํางานเปนหมูหรือทั้งชั้นเปนครั้งคราว 

 5. ใชประกอบการเรียนเกี่ยวกับกระบวนการบวก ลบ คูณ หาร 

 6. ใหรูจักแกปญหาเกี่ยวกับชีวิตในประจําวัน 

 
 ลักษณะของโจทยปญหา 
 รัสเซลล (Russell. 1961: 255) ไดแบงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตร ออกเปน 2 ชนิด

คือ  

 1..โจทยที่มีรูปแบบ โจทยปญหาคณิตศาสตรลักษณะตองการคําตอบที่ถูกตองเพียงอยาง

เดียว ไดแก โจทยปญหาที่ปรากฎอยูในหนังสือแบบเรียนและหนังสือทั่วไป การหาคําตอบของโจทย

ลักษณะนี้ ใชวิธีคิดคํานวนทางคณิตศาสตรโดยตรง  

 2..โจทยที่ไมมีรูปแบบ โจทยปญหาคณิตศาสตรลักษณะนี้ตองการใหนักเรียนแสดงกระบวน 

การหรือข้ันตอนในการหาคําตอบ ซึ่งอาจตองใชแผนภาพ แผนภูมิ หรือ รูปภาพประกอบ โจทยปญหา

ลักษณะนี้จะมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  

 ไคลด (Clyde. 1987: 108) ไดกลาวถึงลักษณะของโจทยปญหาคณิตศาสตรที่นาสนใจควรมี

ลักษณะดังนี้ 

 1..มีความใกลเคียงกับปญหาในชีวิตประจําวันและสัมพันธกับผูแกปญหามากที่สุด โดยเปน

เร่ืองราวหรือเหตุการณที่เกิดกับผูแกปญหาในชีวิตประจําวันหรือลักษณะคลายกับสถานการณในชีวิต

จริง เปนตน 

 2..สถานการณที่สรางขึ้นเปนปญหาควรใชภาษาหรือบรรยายในลักษณะที่ผูแกปญหามี

ประสบการณและไมควรเปนปญหาธรรมดาทั่วๆ ไป 
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 ยุทธวิธีและขั้นตอนในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 โพลยา (Ploya. 1957: xvi-xvii) ไดเสนอขั้นตอนในการแกโจทยปญหา คณิตศาสตรตอง

อาศัยขั้นตอนตางๆ 4 ข้ันตอน ไดแก 

 ข้ันที่ 1.ข้ันเขาใจปญหา คือ เขาใจวาอะไรคือปญหา อะไรคือขอมูล โจทยกําหนดเงื่อนไข

อะไรบางและเพียงพอที่จะแกหรือไม หากเกิดความกํากวมหรือขัดแยง ควรใชการวาดรูปและควรใช

สภาพการณหรือเงื่อนไขออกเปนสวนๆ  

 ข้ันที่ 2 ข้ันวางแผน เปนขั้นตอนที่คนหาความเชื่อมโยงระหวางขอมูลกับส่ิงที่ไมรูถาหากไม

สามารถหาความเชื่อมโยงไดก็ควรอาศัยหลักการวางแผนในการแกปญหา ดังนี้ 

 2.1 เปนโจทยปญหาที่เคยประสบมากอนหรือไมหรือมีลักษณะคลายคลึงกับโจทยที่เคยแกมา

กอนแตหากแตแตกตางกันที่รูปแบบ 

 2.2 รูจักโจทยปญหาที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับโจทยที่จะแกหรือไมและรูจักทฤษฎีที่ใชแก

หรือไม 

 2.3 พิจารณาสิ่งที่ไมรูในโจทยและพยายามคิดถึงปญหาที่คุนเคยซึ่งไมมีส่ิงที่ไมรูเหมือนกัน

และดูวาจะใชวิธีแกปญหาที่เคยประสบมาใชกับโจทยปญหาที่กําลังจะแกหรือไม 

 2.4 ควรอานโจทยปญหาอีกครั้งและวิเคราะหเพื่อดูวาแตกตางจากปญหาที่เคยประสบมา

หรือไม 

 ข้ันที่ 3 ข้ันดําเนินการตามแผน เปนขั้นของการปฏิบัติตามแผนที่วางไวและตองตรวจสอบแต

ละขั้นตอนที่ปฏิบัติวาถูกตองหรือไม 

 ข้ันที่ 4 ข้ันการตรวจสอบกลับ เปนการตรวจสอบการแกปญหาวาถูกตองหรือไม โดยจะตองมี

การตรวจสอบผลลัพธที่ไดวาถูกตอง โดยอาจใชวิธีการอีกวิธีหนึ่งตรวจสอบเพื่อดูวาผลลัพธที่ไดตรงกัน

หรืออาจใชการประมาณคําตอบอยางคราวๆ 

 สมิท (Smith. 1963: 8) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการอานโจทยปญหาเมื่อตองการใหผูเรียน

แกปญหาใดปญหาหนึ่ง โดยเฉพาะเปนกระบวนการใหมๆ ซึ่งมีวิธีการตามลําดับข้ันดังนี้ 

 1. อานปญหาทั้งหมดอยางละเอียดพยายามทําความเขาใจกับปญหาซึ่งอาจตองใชเวลามาก 

 2. อานประโยคที่มีคําถามละเอียดหรือคําบอกปญหาอีกครั้ง 

 3. อานปญหาทั้งหมดเพื่อตอบคําถาม ดูวาโจทยบอกอะไรที่เปนประโยชนบาง 

 4. ตัดสินหาวิธีการที่ถูกตองมาใชแกปญหา เชน จะตองทําการ บวก ลบ คูณ และหาร 

 5. คาดคะเนคําตอบ โดยการกะประมาณจํานวนคําหรือประโยคที่บอกจํานวนแกเรา 

 6..หลังจากทําตามขั้นตอนเหลานี้แลว นักเรียนควรพรอมที่จะทําโจทยปญหาไดเขียน

สัญลักษณแทนจํานวนลงบนกระดาษ ลงมือคิดอยางระมัดระวัง 
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 7. เปรียบเทียบคําตอบกับที่คาดคะเนไว 

 8. ตรวจคําตอบ 

 สวัสด์ิ  วิตตจนะ (2535: 75-81) ไดแบงขั้นตอนในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรเปน 7 

ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. อานโจทยปญหา 

 2. แบงโจทยปญหาเปนประโยค 

 3. พิจารณาความสัมพันธของจํานวนตางๆ ในโจทย 

 4. ตัดสินเลือกวิธีการหาคําตอบ 

 5. แสดงความคิดในการแกโจทยปญหา 

 6. แสดงวิธีหาคําตอบ 

 7. คิดคํานวนคําตอบและตรวจสอบคําตอบ 

 จากที่กลาวถึงยุทธวิธีและข้ันตอนในการแกโจทยปญหานั้นควรมีหลักใหญ 4 ข้ันตอนคือ  

 1. อานโจทยปญหาตลอดจนทําความเขาใจจากสิ่งที่โจทยกําหนดให 

 2. วางแผนในการแกปญหาโดยอาศัยวิธีการตางๆ 

 3. ดําเนินการแกปญหาตามที่ไดวางแผนไว 

 4. ตรวจสอบผลลัพธที่ได 

 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  ความสามารถในการ
แกปญหาและโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 งานวิจัยภายในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

ความสามารถในการแกปญหาและโจทยปญหาคณิตศาสตร มีดังนี้ 

 สุภาภรณ  สุดเอียด (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

รูปแบบแตกตางกันในการเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มี

ระดับสติปญญาแตกตางกันพบวา นักเรียนที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน 3 ระดับที่เรียนจากบทเรยีน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตางกัน 3 รูปแบบ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีความสามารถ

ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่.01  

 จุไรรัตน  ประจวบมอญ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  พบวา

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่เนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรมีหลักการและเปาหมายเพื่อให
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ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองรวมแกปญหา ได

พัฒนาทั้งความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 5 

ทักษะเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 1).นําเขาสูบทเรียน เปนการ

เตรียมความพรอมใหผูเรียนโดยเริ่มจากการทบทวนความรูเดิมหรือมโนมติที่จําเปนตองใชสําหรับ 

ความรูใหม และ แจง จุดประสงคของบทเรียน 2).ข้ันสอน ประกอบดวยขั้นยอยๆ 3 ข้ันคือ 2.1).เสนอ

สถานการณปญหา 2.2).ทําความเขาใจปญหาและทางแกไข 2.3).ดําเนินการแกปญหาและตรวจสอบ 

2.4).ฝกทักษะกลุมยอย 3).ข้ันสรุปเปนการสรุปมโนมติ กระบวนการคิดกระบวนการแกปญหา โดย

ผูเรียนจะเปนผูสรุปมโนมติกระบวนการคิดหรือกระบวนการแกปญหาดวยตนเอง 4).ข้ันวัดประเมินผล 

เมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผลระหวางการเรียนรู โดยประเมิน

ความรู ความเขาใจในบทเรียน ทําไดโดยการทําแบบฝกทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตรที่เกิดขึ้น

โดยการสังเกต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  มีนักเรียนรอยละ.84.37 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรอยละ 70 ข้ึนไป 
 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศประเทศที่เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร 

ความสามารถในการแกปญหาและโจทยปญหาคณิตศาสตร มีดังนี้ 

 กิฟฟน (Giffune. 1979: 2572-A) ไดศึกษาผลการสอนโจทยปญหาที่มุงเนนความเขาใจโจทย

ปญหา ทักษะการอานโจทยที่มีผลตอทักษะการเขียนสมการการหาคําตอบและความคงทนในการ

เขียนสมการ  พบวากลุมทดลองมีความสามารถทั้งสามดานสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 เพนี . (Payne..1980:.3850-A) ไดศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอร  ในวิชา

คณิตศาสตร ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา และทัศนคติของผูเรียนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบวาแมจะไมมีนัยสําคัญทางสถิติแตนักเรียนกลุมที่เรียน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมีคะแนนสูงกวากลุมที่เรียนตามปกติ สําหรับดานทัศนคติของผูเรียนที่เรียน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรผูเรียนมีทัศนคติที่ดีในระดับมากและมีความสามารถในการคิดแกปญหา

โดยการใชเหตุผลดานการคิดแบบอุปนัยในระดับสูง 

 ดารลิง (Darling. 1986: 785-A) ไดทําการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตรเบื้องตนซึ่งการทดลองประกอบดวยผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําจํานวน 36 คนในระดับประถมศึกษา โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลัง
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เรียนจากการทดลองในเรื่องทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรจํานวน 10 ทักษะ พบวากลุมทดลองที่เรียน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมีคะแนนทักษะทางคณิตศาสตรสูงกวากลุมควบคุมหนึ่งทักษะและสูงกวา

กลุมควบคุมเล็กนอยจํานวน 6 ทักษะและต่ํากวากลุมควบคุมเล็กนอยจํานวน 3 ทักษะ 

 บาลาด (Ballad. 2007) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการรวมระบบการเรียน (ILS; 

Integrated learning system) เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนประถมเกรด 3 ถึง

เกรด 6 ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู โดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชรวมในการศึกษาโดย

เปรียบเทียบกับเด็กที่เรียนจากโรงเรียนที่จัดพิเศษโดยเฉพาะ ผลปรากฎวา ไมพบขอแตกตางระหวาง

เด็กทั้งสองกลุมในดานพัฒนาการของคะแนนวิชาคณิตศาสตร และพบวานักเรียนจํานวน 10 คน จาก 

56 คน มีคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสัมพันธกับดานทักษะทางคณิตศาสตร เพิ่มข้ึนอยางโดด

เดน เมื่อเรียนโดยใชเทคโนยีคอมพิวเตอรเขามารวมในการเรียนรูรวมกับการไดรับการแนะนําจากคร ู      
           
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจในการเรียน 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการเรียน 

 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ปจจัยหนึ่งในการนําไปสูการเรียนรูที่ดีและมีประสิทธิภาพคือการที่ผูเรียนมีภาวะของสภาพ

จิตใจที่มีความสุขในการเรียนดังนั้นความพึงพอใจในการเรียนจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งมีผูให

ความหมายและคําจํากัดความไวดังนี้ 

 มอรส (Morse. 1995: 27) ใหความเห็นวา ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถ

ลดความเครียดของบุคคลใหนอยลง ถามีความเครียดมากจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํา

กิจกรรม 

 วอลเลอรสเตน (Wallerstein. 1971: 256) ใหความหมายของ ความพึงพอใจวา ความพึง

พอใจ หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายและอธิบายวาความพึงพอใจ

เปนกระบวนการทางจิตวิทยาที่ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมีจาก

การสังเกตพฤติกรรมของคนเทานั้น การที่จะทําใหคนเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัยและ

องคประกอบที่เปนสาเหตุแหงความพึงพอใจนั้น 

 กูด (Good. 1973: 320) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพหรือระดับความพอใจซึ่ง

เปนผลจากความสนใจตางๆ และทัศนคติของบุคคลที่มีตอกิจกรรม 

 กิติมา  ปรีดีดิลก (2529: 321) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพอใจในงานที่ทํา 

เมื่องานนั้นใหประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความ

ตองการพื้นฐานของเขาได และยังไดกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับพื้นฐานความตองการของมนุษยตาม
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ทฤษฎีของมาสโลว วาหากความตองการพื้นฐานของมนุษยไดรับการตอบสนอง ก็จะทําใหเขาเกิด

ความพึงพอใจ ซึ่งมาสโลว ไดแบงความตองการพื้นฐานออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 

 1. ความตองการทางรางกาย 

 2. ความตองการความปลอดภัย 

 3. ความตองการทางสังคม 

 4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองจากสังคม 

 5. ความตองการสมหวังในชีวิต 

 อุบลลักษณ  ไชยชนะ (2543: 36) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรูสึก

หรือทัศนคติที่เปนไปตามความคาดหวัง ที่จะทําใหเกิดความสามารถในการเรียนรูไดยิ่งขึ้น 

 ทรงสมร  คชเลิศ (2543: 12) ไดสรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจวา เปนเรื่องที่เกี่ยวของกบัอารมณ 

ความรูสึก และทัศนคติของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเราและแรงจูงใจ ซึ่งปรากฎออกมาทางพฤติกรรม

และเปนองคประกอบที่สําคัญในการทํากิจกรรมตางๆ ของบุคคล 

 จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาวพอสรุปไดวา  ความพึงพอใจ  หมายถึง 

คุณลักษณะทางจิต เปนอารมณความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคล ที่มีในเชิงบวก อันเนื่องมาจากสิ่งเรา

และแรงจูงใจตอกิจกรรมที่ทํา ซึ่งอารมณและความรูสึกตลอดจนทัศนคติดังกลาวมีแนวโนมที่แสดง

ออกมาในรูปของพฤติกรรม 

 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 ไวทเฮด (Whitehead..1967:.1-41) กลาวถึง การสรางความพอใจ และขั้นตอนของการ

พัฒนาวามี 3 ข้ันตอน คือ จุดยืน จุดแยง และจุดปรับ ซึ่งไวทเฮด เรียกชื่อใหมเพื่อใชในการศึกษาวา 

การสรางความพึงพอใจ การทําความกระจาง และการนําไปใชในการเรียนรูใดๆ ควรเปนไปตาม 3 

จังหวะนี้ คือ 

 การสรางความพึงพอใจ     -    นักเรียนรับส่ิงใหมๆ มีความตื่นเตน พอใจในการไดพบและ 

                      เก็บส่ิงใหม 

 การทําความกระจาง         -     มีการจัดระเบียบ ใหคําจํากัดความ มีการกําหนดขอบเขต 

                                              ที่ชัดเจน 

 การนําไปใช                 -    นําสิ่งใหมที่ไดมาไปจัดสิ่งใหมที่จะไดพบตอไป เกิดความ 

                                              ตื่นเตนที่จะเอาไปจัดสิ่งใหมๆ ที่เขามา 
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  ไวทเฮด กลาวถึงการสรางภูมิปญญาในระบบการศึกษาวา ไดปฏิบัติกันอยางผิดพลาดตลอด

โดยใชวิธีการฝกทักษะอยางงายๆ ธรรมดาๆ แลวคาดเอาวาจะทําใหเกิดภูมิปญญาได ถนนที่มุงสูภูมิ

ปญญาไดมีสายเดียว คือ เสรีภาพและวิทยาการ เปนสาระสําคัญสองประการของการศึกษา ประกอบ

กันเปนวงจรการศึกษาสามจังหวะ คือ  เสรีภาพ – วิทยาการ – เสรีภาพ  ซึ่งเสรีภาพในจังหวะแรกก็คือ 

ข้ันตอนของการสรางความพอใจ วิทยาการในขั้นที่สองก็คือ ข้ันทําความกระจาง และเสรีภาพในชวง

สุดทายก็คือ ข้ันการนําไปใช วงจรเหลานี้ไมไดมีวงจรเดียวแตมีลักษณะเปนวงจรซอนวงจร วงจรหนึ่ง

เปรียบไดกับเซลลหนึ่งหนวยและขั้นตอนการพัฒนาอยางสมบูรณของมันก็คือ โครงสรางอินทรียของ

เซลลเหลานั้น เชนเดียวกับวงจรเวลาที่มีวงจรเวลาประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน ประจําป 

ประจําฤดู เปนตน วงจรของบุคคลตามชวงอายุจะเปนระดับ ดังนี้ 

 

  ตั้งแตเกิดจนถึงอายุ 13-14  ป เปนขั้นของความพอใจ 

  ชวงอายุ 14 -18 ป   เปนขั้นของการคนหาทําความกระจาง 

  และอายุ 18 ปข้ึนไป  เปนขั้นของการนําไปใช 

 

 นอกจากนี้วิทยาการทั้งหลายในแขนงตางๆ ก็มีวงจรของการพัฒนาการและระดับของ

พัฒนาการเหลานี้เชนกัน 

 ส่ิงที่ไวทเฮดตองการย้ําในเรื่องนี้คือ ความรูที่ตางแขนงวิชา การเรียนที่ตางวิธีการควรใหแก

ผูเรียนเมื่อถึงเวลาอันสมควรและเมื่อผูเรียนมีพัฒนาการทางสมองอยูในขั้นที่เหมาะสมการพัฒนา

คุณลักษณะใดๆ ตามวิถีทางของธรรมชาติ ควรตองสรางกิจกรรมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในตัวมัน

เอง เพราะความพอใจจะทําใหคนพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม สวนความเจ็บปวดแมจะทําใหเกิด

การตอบสนองแตก็ไมทําใหคนพอใจ ไวทเฮด สรุปในที่สุดวา ในการสรางพลังความคิดไมมีอะไรมากไป

กวา สภาพจิตใจที่มีความพึงพอใจในขณะที่ทํากิจกรรมสําหรับการศึกษาคนควาดานเชาวปญญานั้น 

เสรีภาพเทานั้นที่จะทําใหเกิดความคิดที่มีพลังและความคิดริเร่ิมใหมๆ 

 เสรีภาพเปนบอเกิดความพึงพอใจในการเรียน ดังนั้น เสรีภาพในการเรียนจึงเปนการสราง

ความพอใจในการเรียน ความพอใจทําใหคนมีพัฒนาการในตนเอง วิธีการของการใหเสรีภาพในการ

เรียนเปนเร่ืองที่กําหนดในขอบเขตเนื้อหาไดยาก แตความหมายกวางๆ โดยทั่วไป คือ การใหผูเรียนมี

โอกาสไดเลือกตัดสินใจดวยตนเองและเพื่อตนเอง เปนการควบคุมที่ผูถูกควบคุมไมรูตัว ดังนั้นแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนบางประการสําหรับการจัดการศึกษาคือ การจัดใหมีวิชาเลือกหลายวิชา หรือจัดใหมี

หัวขอเนื้อหาหลายเรื่องในวิชาเดียวกัน หรือมีแนวทางการเรียนหลายแนวทางในเรื่องเดียวกัน เปนตน 
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 บลูม (Bloom. 1976: 72-74) มีความเห็นวาถาสามารถจัดใหผูเรียนไดทําพฤติกรรมตามที่

ตนเองตองการก็นาจะคาดหวังแนนอนวาผูเรียนทุกคนไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้น

ดวยความกระตือรือรนพรอมดวยความมั่นใจ เราสามารถเห็นความแตกตางของความพรอมดานจิตใจ

ไดชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนตองานที่เปนวิชาบังคับกับวิชาเลือก หรือส่ิงนอกโรงเรียนที่ผูเรียน

อยากเรียน เชน การขับรถยนต การเลนดนตรี เกม หรือส่ิงที่ผูเรียนอาสาสมัครและสามารถตัดสินใจได

โดยเสรีในการเรียน การมีความกระตือรือรน ความพึงพอใจและมีความสนใจเมื่อเร่ิมเรียน จะทําให

ผูเรียนเรียนไดเร็วและมีความสําเร็จสูง 

 ชวงสําคัญของการจัดประสบการณเพื่อสรางความรูที่ดีตอการเรียนนี้ ทั้งไวทและบลูม เห็นวา

ตองทําในระดับประถมศึกษาเพราะบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 14 ปลงมา มีพัฒนาการอยูในขั้นตอนของ

ความสนใจความพึงพอใจ (Whitehead. 1967: 33) และเปนชวงการสรางฐานของการสะสมความรูสึก

ที่ดีตออดีตประสบการณความสําเร็จ ในชั้นเรียนที่สูงขึ้นไปหรือในเด็กที่อายุมากขึ้น การสรางหรือการ

เปลี่ยนแปลงความรูสึกจะทําไดยาก (Bloom. 1976: 104-105) 

 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการเรียน 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ มีดังนี้ 

 สมพงษ  อุดมโชคทรัพย (2540:.บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาอาชีพ

ธุรกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลปรากฎวา

 1. นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความพึง

พอใจในการเรียนการสอนวิชาอาชีพดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ครูผูสอน โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก 

 2. นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาชีพธุรกิจดานหลักสูตร ดาน

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และครูผูสอน โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก 

 3. นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา มีความพึงพอใจในการ

เรียนวิชาอาชีพธุรกิจดานหลักสูตร ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และครูผูสอน โดยรวม

และเปนรายดานอยูในระดับมาก 

 4. นักเรียนที่อยูโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีความพึงพอใจในการเรียน

วิชาอาชีพธุรกิจดานหลักสูตร ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการสอน และครูผูสอน โดยรวมและเปนราย

ดานอยูในระดับมาก 
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 ทวีศิลป  สารเสน (2543:.บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบของ

สภาพแวดลอมทางการเรียนในหองเรียนดานครูผูสอนกับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนมัธยมศึกษามีสภาพแวดลอมทางการเรียนดานครูผูสอนโดย

ภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบพบวา อันดับหนึ่งไดแก ดานความรู และ

ประสบการณของครู อันดับสองดานบุคคลิกภาพของครู อันดับสามดานเทคนิคการสอนของครูและ

อันดับสุดทายคือดานการสรางบรรยากาศในหองเรียน 

 ธนัชชา  พุทธธรรม (2545:.บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการสํานัก

หอสมุดกลางของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางคือนักศึกษาปที่ 3 และปที่ 4 วิชาเอกการ

บัญชีและเอกการตลาด จํานวน 268 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามความพึง

พอใจในการใชบริการหอสมุดกลางของนิสิต ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการใชบริการสํานัก

หอสมุดกลาง ดานทรัพยากร ดานการบริการ ดานบุคลากร ดานสื่อสารสนเทศ และรวมทุกดานของ

นิสิตที่มีความถี่ในการใชบริการสํานักหอสมุดกลางตางกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติส

นความพึงพอใจในการใชบริการสํานักหอสมุดกลางดานอาคารสถานที่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 พัลลภ  คงนุรัตน (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจใน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่.4.ที่ไดรับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง โจทยปญหาการบวกลบ ผลการวิจัยปรากฎวา นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนตามคูมือครู

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมี

ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

  
 งานวิจัยตางประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ มีดังนี้ 

 ฟลด;และไกลส (Field ;& Gild. 1980: 67-73) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

นิสิตตอการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะวิชาธุรกิจ เพื่อคนหามิติของความพึงพอใจและไม

พึงพอใจตอการจัดโปรแกรมศึกษาและประสบการณการศึกษาในคณะวิชาชีพชั้นสูง ไดคนพบมิติของ

ความพึงพอใจ 8 มิติ คือ ความพึงพอใจกับความสัมพันธดานสังคมและการทํางานเปนเพื่อน ความพึง

พอใจกับส่ิงเราทางดานพุทธิปญญาของเพื่อน ความพึงพอใจระหวางนิสิตกับอาจารย ความพึงพอใจ
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กับการเลือกโปรแกรมไดอยางเสรี ความพึงพอใจกับความกาวหนาทางการเรียนรายวิชาในหลักสูตร

และความพึงพอใจกับการกําหนดกฎเกณฑที่นิสิตพึงปฏิบัติ 

 โควิงตัน (Covington. 1998: 1990-A) ไดศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน

การทํางานของผูที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวา องคประกอบสําคัญที่มีผลตอ

ความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก รายไดจากการทํางาน การไดรับประสบการณ และความรู ขณะอยู

ในโรงเรียน การไดมีโอกาสฝกงานและไดทํางานเต็มเวลาไมพบความแตกตางระหวางผูรวมโครงการ

เขาสูอาชีพกับผูรวมโครงการ 

 วิลเลียมส (Williams. 1998: 6322-A) ไดศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานและแรงจูงใจเปรียบเทียบระหวางผูจัดการดานสุขภาพอนามัยชายและหญิง ผลวิจัยไม

พบวาเพศมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน และแรงจูงใจของผูจัดการทั้งเพศชายและเพศหญิง

แตประการใด 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจพบวาความพึงพอใจเปน

องคประกอบหนึ่งที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียนชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน และชวยสราง

ความรูสึกที่ดีตอการเรียนในรายวิชาตางๆ  

 

เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544และ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 การจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 4  

 แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (กรมวิชาการ. 2545: 189) 

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในดานการสื่อสาร การสืบเสาะ และการ

เลือกสารสนเทศ การตั้งขอสันนิษฐาน การใหเหตุผล การเลือกใชยุทธวิธีตางๆ ในการแกปญหา 

นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนพื้นฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนเปน

พื้นฐานในการพัฒนาวิชาการอื่นๆ 

 ในการจัดการเรียนรูกลุมวิชาคณิตศาสตรเพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และสามารถ

นํากระบวนการทางคณิตศาสตรไปประยุกตเพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตและพัฒนาคุณภาพของ

สังคมไทยใหดีขึ้นนั้นผูจัดควรคํานึงความเหมาะสมและความจําเปนในหลายๆ ดาน ไดแก ความพรอม

ของสถานศึกษา ในดานบุคคลากร ผูบริหาร ผูสอน ผูเรียน และส่ิงอํานวยความสะดวก การจัดสาระ

การเรียนรูจะตองจัดใหสอดคลองกับสาระของกลุมคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544  ที่กําหนดสาระการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนไวดังนี้    
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  สาระที่ 1     จํานวน 

  สาระที่ 2      การวัด 

  สาระที่ 3      เรขาคณิต 

  สาระที่ 4      พีชคณิต 

  สาระที่ 5       การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

  สาระที่ 6       ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร  

 
เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร 

 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจํานวน  และโจทยปญหา  

 การบวกจาํนวนที่มหีลายหลัก การคูณจาํนวนที่มหีนึง่หลักกับจํานวนที่มหีลายหลกัการคูณจํานวนที่มี

มากกวาสองหลักกับจํานวนที่มากกวาสองหลัก  การหารที่ตัวหารไมเกินสามหลกั  การบวก ลบ คูณ 

หารระคน  โจทยปญหา 

 เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบงออกเปนสามเรื่องดังนี ้

 เร่ืองที่ 1   การบวกและลบ  

 เร่ืองที่ 2   การคูณและหาร 

 เร่ืองที่ 3   การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 
 
 คุณภาพของผูเรียนคณิตศาสตรเมื่อจบชวงชั้นที่ 2  

 คุณภาพของผู เ รียนเมื่อจบชวงชั้นที่ .2.(ชั้นประถมศึกษาปที่ .4-6).ผู เ รียนควรจะมี

ความสามารถดังนี้ (กรมวิชาการ. 2545: 3-4) 

 1..มีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการของ

จํานวนสามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ เศษสวน ทศนิยม

และรอยละ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและสรางโจทยได 

 2. มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติตางๆ ของจํานวน พรอมทั้งสามารถนําความรูไปใชได 

 3..ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตร และความจุ 

สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหาใน

สถานการณตางๆ ได 

 4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ 

 5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและอธิบายความสัมพันธได 
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 6. สามารถวิเคราะหสถานการณหรือปญหาพรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียวและแกสมการนั้นได 

 7. เก็บรวบรวมขอมูลนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิตางๆ สามารถอภิปรายประเด็นตางๆ จาก

แผนภูมิแทง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางและกราฟ รวมทั้งใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนเบื้องตนใน

การอภิปรายเหตุการณตางๆ ได 

 8. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน เชน ความสามารถในการแกปญหาดวย

วิธีการที่หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การใหเหตุผล การสื่อสาร ส่ีอความหมายและการ

นําเสนอทางคณิตศาสตร การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการเชื่อมโยงความรูตางๆ ทาง

คณิตศาสตร 

 นอกจากนี้ภายในหลักสูตรสถานศึกษายังไดกรอบแนวคิดในการใชส่ือการเรียนรูดังนี้แหลง

การเรียนรู  การเรียนรูคณิตศาสตรในยุคโลกไรพรมแดนนั้น ผูเรียนสามารถเรียนรูคณิตศาสตรไดทุก

เวลาและทุกสถานที่ ทั้งนี้เพราะแหลงเรียนรูไดเปดกวาง ผูเรียนสามารถเรียนรูคณิตศาสตรได

ตลอดเวลา และตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย แหลงการเรียนรูสําหรับ

คณิตศาสตรนั้นไมใชแคหองเรียนเทานั้น แตยังรวมถึงสถานที่ตางๆ ในชุมชน เชน หองเรียน หองสมุด 

โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนยการเรียน พิพิธภัณฑ สมาคม ชุมนุม ชมรม มุมคณิตศาสตร สวน

คณิตศาสตรสรางสรรค หองกิจกรรมคณิตศาสตรหรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร ส่ือส่ิงพิมพตางๆ 

สําหรับผูสอนและผูเรียน อุปกรณการเรียนการสอน เกมและของเลนทางคณิตศาสตร ส่ืออิเล็กทรอนิกส

ตางๆ เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI), ซอฟทแวร (Software), อินเตอรเน็ต (Internet), หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) หรือ เครื่องคํานวณเชิงกราฟ (Graphing Calculator) รวมทั้งบุคคลทั้งหลาย

ที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตร เชน ครู อาจารย ศึกษานิเทศก ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ทั้งนี้หากไดมีการสงเสริมและพัฒนาตลอดจนจัดเตรียมแหลงการเรียนรูที่ไดกลาวมาขางตน

ใหมีความเหมาะสม  สอดคลอง  และพอเพียงกับผูเรียนและผูสอนก็จะชวยพัฒนาการเรียนการสอน

คณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  

 การศึกษาคนควาวิจัยในครั้งนี้มีวิธีดําเนินการศึกษาตามประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั แยกออกเปน 2 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  
 ประชากรที่ใชในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพครั้งนี้เปน นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษา

ปที่ 4) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) จังหวัด

ขอนแกน จํานวน 4 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 160 คน  

 กลุมตัวอยาง  ไดแก นักเรียนที่ เ รียนชวงชั้นที่  2.(ประถมศึกษาปที่  4)ใภาคเรียนที่ 2                 

ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) จังหวัดขอนแกน จํานวน 48 คน 

ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน.(Multi-stage random sampling).เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการ

พัฒนาและหาประสิทธิภาพครั้งที่ 1 คร้ังที่ 2 และครั้งที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1..สุมหองเรียนมา จํานวน 1 หองเรียน จากทั้งหมด 4 หองเรียน โดยการจับสลาก แลวสุม

นักเรียนโดยการจับสลาก จํานวน 3 คน เพื่อใชในการทดลองครั้งที่ 1 

 2..สุมหองเรียนมา จํานวน 1 หองเรียน จากหองเรียนที่เหลือ โดยการจับสลาก แลวสุม

นักเรียนโดยการจับสลาก จํานวน 15 คน เพื่อใชในการทดลองครั้งที่ 2 

 3..สุมหองเรียนมา จํานวน 1 หองเรียน จากหองเรียนที่เหลือ โดยการจับสลาก แลวสุม

นักเรียนโดยการจับสลาก จํานวน 30 คน เพื่อใชในการทดลองครั้งที่ 3 
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 สวนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบ 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่4) 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร).จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 2 กลุม รวมทั้งหมด 4 กลุม กลุมละ 40 คน มีนักเรียนทั้งหมด            

จํานวน 176 คน   

 กลุมตัวอยาง  ไดแก นักเรียนที่ เ รียนชวงชั้นที่ 2.(ประถมศึกษาปที่ 4).โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน จํานวน 80 คน ไดจากการสุมหลายขั้นตอน

(Multi-stage random sampling).เพื่อเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้

 1..สุมนักเรียนมาจํานวน 1 หองเรียนจากหองเรียนทั้งหมดโดยการจับสลาก 

 2..ทําการสุมกลุมของนักเรียนโดยการจับสลากจากหองเรียนที่จับสลากไดในขอที่ 1 โดยแบง

ออกเปน 2 กลุม กลุมละ 40 คน กําหนดใหเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการจับสลากแตละ

กลุมมีวิธีการเรียนรูดังนี้  

  2.1.กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  

  2.2.กลุมควบคุม ไดแก นักเรียนที่เรียนจากการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 1..ตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส 

 2..บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขายอินเทอร เน็ต  ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี                      

คอนสตรัคติวิสต 

 3..แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สราง

ข้ึนทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 4..แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 5..แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร              

     6..แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
 1..ตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สราง
ขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนลําดับขั้นตอนเพื่อใหไดบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยการใชแบบสอบถามวัด

ดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence) เพื่อออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ตใหสอดคลองกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

  1..ศึกษาและวิเคราะหถึงหลักการของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

และหลักการของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  2..วิเคราะหกรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเพื่อกําหนดองคประกอบในการ

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

  3..ศึกษารายละเอียดที่ เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามเพื่อขอความคิดเห็นจาก

ผูเชี่ยวชาญโดยการวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence)  

  4..พิจารณาโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเนต็ทีส่ราง

ข้ึนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแลวกําหนดคุณลักษณะของบทเรียน เพื่อสอบถามความคิดเห็นจาก

ผู เชี่ยวชาญทางดานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขายอินเทอร เน็ตและทฤษฎี                

คอนสตรัคติวิสตจํานวน 3 ทาน ซึ่งระดับการแสดงความคิดเห็นแบงออกเปน 3 ระดับ และมีคาคะแนน

ดังนี้ 

     ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ   

   เห็นดวย  หมายถึง  คาคะแนน  +1 

   ไมแนใจ  หมายถึง  คาคะแนน    0 

   ไมเห็นดวย  หมายถึง  คาคะแนน   -1 

  5..นําแบบประเมินที่สรางขึ้นและไดรับการแกไขปรับปรุงแลวนําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ

เพื่อกําหนดคุณลักษณะที่เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตให

สอดคลองกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

  6..นําผลการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญโดยคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้น

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เหมาะสม คือมีคาเฉลี่ยของดัชนีความสอดคลองตั้งแตระดับ 0.6 ข้ึนไป 
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 2..บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต 
  1..ข้ันการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เปนขั้นที่นําแบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากขั้นตอนการ

ออกแบบมาสรางโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

   1.1.วิเคราะหเนื้อหาและจุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหา 

   1.2.วิเคราะหตัวผูเรียนเพื่อทราบความสามารถและการเลือกใชหลักการทางจิตวิทยา  

   1.3.ตั้งจุดมุงหมายในการผลิต ประกอบดวยจุดมุงหมายของการเรียนการสอน หรือ

ผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละหัวขอตลอดจนหลักการในการผลิต ซึ่งจะชวยจํากัดเนื้อหาในการผลิต

   1.4.เตรียมโครงรางของเนื้อหา และเนื้อหาที่จะใชในการทําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตอยางละเอียด 

   1.5.เขียนโครงรางของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ไดรางแบบจําลอง

เอาไวแลว เปนแผนภูมิสายงาน (Flow chart) แสดงจุดเชื่อมตอ 

   1.6.ออกแบบโครงรางเว็บเพจในแตละหนา ซึ่งประกอบดวย ภาพเสียง ขอความ 

ตัวอักษร และกราฟก 

   1.7.สรางเนื้อหา ขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูวิจัยใช

โปรแกรม เชน Moodle, Adobe Photoshop,  Sound forge, Media coder, Ipswitch WS_FTP  

   1.8.ทําการสํารองขอมูลของบทเรียนเพื่อจะนําไฟลไปอัพโหลดบนเว็บไซต โดยอัพ

โหลดดวยโปรแกรม Ipswitch WS_FTP เพื่อนําขอมูลไปกูคืนในผูใหบริการที่ เว็บโฮสติ้ง (Web 

Hosting) หลังจากนั้นตรวจสอบผลการกูคืนบทเรียนโดยใชโปรแกรมบราวเซอร Internet Explorer 

   1.9.ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

  2..ข้ันพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

   2.1.การทดลองครั้งที่ 1 กับกลุมตัวอยาง 3 คน โดยมีจุดมุงหมาย ตรวจสอบหา

ขอบกพรองของการนําเสนอเนื้อหา  ดานคุณภาพ เนื้อหา วิธีการนําเสนอ คุณภาพของโปรแกรม ภาพ 

เสียง และอ่ืนๆ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
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    2.1.1.เตรียมสถานที่  และอุปกรณในการเรียนการสอนที่ เกี่ยวของ  มีการ

ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ และการทํางานของระบบเครือขายใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน.

(นักเรียน 1 คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง) 

    2.1.2.ใหผู เ รียน  เ รียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตดังกลาว ในขณะที่เรียนผูเรียนไดทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนและเมื่อเรียนจบแลวทําแบบทดสอบหลังเรียน สังเกตปญหาและปฎิกิริยาของผูเรียน

บันทึกขอบกพรองตางๆ ตลอดจนสอบถามผูเรียนถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข                                                

   2.2.การทดลองครั้งที่ 2 กับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหา

แนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต และตรวจสอบหาขอบกพรองของการนําเสนอเนื้อหา โดยดําเนินการ ดังนี้

    2.2.1 เตรียมสถานที่ และอุปกรณในการเรียนการสอนที่เกี่ยวของ มีการตรวจสอบ

การทํางานของอุปกรณและการทํางานของระบบเครือขายใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน (นักเรียน 1 

คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง) 

    2.2.2.ใหผู เ รียน  เ รียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่ไดทําการปรับปรุงแกไขจากครั้งที่ 1 โดยใหผูเรียน

เรียนพรอมกัน ในขณะที่เรียนผูเรียนไดทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและเมื่อเรียนจบแลวทําแบบทดสอบ

หลังเรียน สังเกตปญหาและปฎิกิริยาของผูเรียนบันทึกขอบกพรองตางๆ ตลอดจนสอบถามจากผูเรียน

    2.2.3.นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

มาหาแนวโนมของประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สราง

ข้ึนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  

    2.2.4.ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสรัคติวิสต 

   2.3.การทดลองครั้งที่ 3 กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดย

ดําเนินการ ดังนี้ 

    2.3.1.เตรียมสถานที่  และอุปกรณในการเรียนการสอนที่ เกี่ยวของ  มีการ

ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณและการทํางานของระบบเครือขายใหอยูในลักษณะพรอมใชงาน.

(นักเรียน 1 คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง) 

    2.3.2.ใหผู เ รียน  เ รียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่ไดทําการปรับปรุงแกไขจากครั้งที่ 2 โดยใหผูเรียน
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เรียนพรอมกัน ในขณะที่เรียนผูเรียนไดทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและเมื่อเรียนจบแลวทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

    2.3.3.นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

มาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ตามเกณฑ 85/85 
  
 3..แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เ ดียบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 ในการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สราง

ข้ึนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินข้ึนเพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมิน โดยแบบ

ประเมินนี้จะเปนคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค การนําเสนอ การวัดผล และอ่ืนๆ เพื่อจะได

ใชในการปรับปรุงแกไขโดยดําเนินการ ดังนี้ 

  1..ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  2..พิจารณาโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่

สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อกําหนดคุณลักษณะที่ตองการประเมิน 

  3..สรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี

โดยใชแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา.(Rating Scale).ตามแบบของ          

ลิเคิรท (Likert) แบงออกเปน 5 ระดับใหเลือกตอบและมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

   5 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับดีมาก 

   4 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับดี 

   3 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับพอใช 

   2 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 

   1 คะแนน  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับใชไมได 

  4..นําแบบประเมินที่ไดรับการแกไขปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต            

  5..นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑในการแปลความหมาย

ขอมูลของการประเมิน ดังนี้ 
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 คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51-5.00        หมายถึง มีคุณภาพในระดับดีมาก 

 คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51-4.50        หมายถึง มีคุณภาพในระดับดี 

 คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51-3.50        หมายถึง มีคุณภาพในระดับพอใช 

 คาคะแนนเฉลีย่ตั้งแต 1.51-2.50        หมายถงึ มีคุณภาพในระดับตองปรับปรุง 

 คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.50        หมายถึง มีคุณภาพในระดับใชไมได 

 เกณฑในการยอมรับวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้น

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีคุณภาพ ผูวิจัยกําหนดคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ข้ึนไป 

 
 4..แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสําหรับประเมินความรู ความเขาใจการนําไปใช 

และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต วิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา มีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

(Multiple choice) ซึ่งดําเนินการสรางตามขั้นตอน ตอไปนี้ 

  1..ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ 

  2..วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา 

  3..สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เพื่อสรางแบบทดสอบใหมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

  4..เขียนขอสอบชนิด 4 ตัวเลือกที่มีคําตอบถูกตองเพียงคําตอบเดียว มี 3 เร่ือง เร่ืองละ 20 

ขอ รวมทั้งสิ้นจํานวน 60  ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหา และผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  5..นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ

ความถูกตองแลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 

  6..นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวไปทดสอบกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาป

ที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยางและเคยเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหา โดยการสุมอยางงาย                  

จํานวน 100 คน 

  7..นําผลที่ไดมาวิเคราะหเปนรายขอเพื่อคํานวณหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจ

จําแนก (r) ของแบบทดสอบโดย ใชเทคนิค 25 % คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 

0.40 - 0.72 และมีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.36 – 0.68  มาเปนแบบทดสอบจํานวน 3 เร่ือง เร่ืองละ 

10 ขอรวมทั้งสิ้น จํานวน 30 ขอ ที่ครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  8..คํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ไดคัดเลือกไวโดยใชสูตร KR-20 ของ            

คูเดอร  ริชารดสัน (ลวน  สายยศ;และอังคณา  สายยศ. 2531: 197-198) ไดคาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.88   
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ตาราง 1 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบ     

.....วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้น     

.....ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

เรื่อง จํานวนขอ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจาํแนก (r) คาความเชื่อมั่น(rtt) 

เร่ืองที่ 1 

เร่ืองที่ 2 

เร่ืองที่ 3 

10 

10 

10 

0.42 – 0.72 

0.40 – 0.64 

0.46 – 0.66 

0.36 – 0.60 

0.40 – 0.68 

0.44 – 0.68 

0.69 

0.71 

0.68 

รวม 30 0.40 – 0.72 0.36 – 0.68 0.88 

 
 5..แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร (ทักษะกระบวนการแกปญหา)

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดาน

ทักษะการแกปญหาโดยสรางขึ้นตามขั้นตอนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร  ดังนี้                 

กระบวนการแกปญหา 4 ข้ันตอน มีดังนี้ (กรมวิชาการ. 2545: 195) 

 ข้ันที่ 1….ทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุ

ปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณที่โจทยกําหนดใหและโจทยตองการใหหาอะไร หรือพิสูจนขอความใด

 ข้ันที่ 2….วางแผนแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการเลือกใชวิธีการ หรือ การสงัเกตหา

รูปแบบหรือความสัมพันธ ของสิ่งที่โจทยกําหนดให 

 ข้ันที่ 3….ดําเนินการแกปญหา หมายถึง การคิดคํานวนหรือการดําเนินการทางคณิตศาสตร 

หรือความสามารถในการอธิบายและแสดงเหตุผล ตามที่ไดวางแผนแกปญหาไวแลว  

 ข้ันที่ 4….ตรวจสอบหรือมองยอนกลับ.หมายถึง.ความสามารถในการพิจารณาความ

สมเหตุสมผลของคําตอบที่สอดคลองกับสถานการณหรือปญหา 

 ซึ่งมีวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานทักษะการแกปญหา

ดังนี้ 

  1..ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร (ทักษะ

กระบวนการแกปญหา) และเขียนแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการแกปญหา 

  2..สรางสถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาคณิตศาตรซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาและผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง 
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  3..สรางขอคําถามจากสถานการณที่เกี่ยวของกับที่กําหนดขึ้นจากขอ 2 ตามขั้นตอนของ

ทักษะกระบวนการแกปญหาทั้ง 4 ข้ันตอน ของกรมวิชาการ 

  4..สรางแบบทดสอบสอบเลือกตอบ (Multiple choice) ชนิด 4 ตัวเลือก มี 3 เร่ือง เร่ืองละ          

20 ขอ รวมทั้งสิ้น จํานวน 60  ขอ โดยใหครอบคลุมทักษะกระบวนการแกปญหา   

  5..หาคุณภาพของแบบทดสอบ ซึ่งประกอบดวยความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกตอง 

ลักษณะการใชคําถาม โดยเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนํา 

  6..นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 

2   ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะทดลองโดยการสุมอยางงาย จํานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพ 

  7..นําผลคะแนนมาวิเคราะหเปนรายขอ เพื่อคํานวนหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจ

จําแนก (r) ของแบบทดสอบโดย ใชเทคนิค 25 % คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 

0.46 - 0.64 และคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.32 – 0.68 (ลวน สายยศ;และอังคณา  สายยศ. 2538: 

208-219) แลวคัดเลือกไว เร่ืองละ10 ขอ 3  เร่ือง รวมทั้งสิ้น 30 ขอ 

  8..คํานวนหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (30 ขอ) โดยใชสูตร KR-20 ของ        

คูเดอร  ริชารดสัน (ลวน  สายยศ;และอังคณา  สายยศ. 2538: 197-198) ไดคาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.89 

 

ตาราง 2 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบ    

.....วัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

เรื่อง จํานวนขอ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจาํแนก (r) คาความเชื่อมั่น(rtt) 

เร่ืองที่ 1 

เร่ืองที่ 2 

เร่ืองที่ 3 

10 

10 

10 

0.46 – 0.62 

0.48 – 0.64 

0.48 – 0.62 

0.32 – 0.68 

0.44 – 0.60 

0.52 – 0.64 

0.70 

0.68 

0.69 

รวม 30 0.46 – 0.64 0.36 – 0.68 0.89 

 
 6..แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่

สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 การสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
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  1..ศึกษาเอกสารและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการเรียนเพื่อใช

เปนแนวทางในการเขียนขอคําถาม 

  2..ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามและเกณฑที่ใชวัดเพื่อเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียน 

  3..สรางแบบสอบถามจํานวน 30  ขอที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert) แบงออกเปน 5 ระดับ ใหเลือกตอบและมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

   5 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

   4 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

   3 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

   2 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

   1 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

  4..ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียน โดยนํา

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทานพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง

พินิจ (Face..Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยคัดเลือกขอที่มีคาความ

สอดคลองตั้งแต 0.6 ข้ึนไป แลวคัดเลือกไวใชในการวิจัยเปนขอคําถาม จํานวน 20 ขอ  

 

การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ 
 1..การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยการเก็บขอมูลจากการตรวจสอบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากการวัด

ดัชนีความสอดคลองเพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนเครือขายอินเทอรเน็ตใหสอดคลองและเหมาะสมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  

 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา 
 1..การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือมีข้ันตอน ดังนี้ 

  1.1.จัดเตรียมสถานที่ หองเรียน อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา และการทํางานของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่พรอมใชงาน 

  1.2.พัฒนาและหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยาง ดังนี้ 



 86 

 การทดลองครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 3 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คน

ตอ 1 เคร่ือง) สังเกตปญหาและปฎิกิริยาของนักเรียน สอบถามผูเรียน บันทึกขอบกพรองเพื่อมา

ปรับปรุงแกไข 

 การทดลองครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 15 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คน

ตอ 1 เครื่อง).นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาแนวโนม

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี       

คอนสตรัคติวิสต ตามเกณฑ 85/85 

 การทดลองครั้งที่ 3 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 30 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คน

ตอ 1 เครื่อง).นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนนําผลที่ไดมาหา

ประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ 85/85 

 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร 
 1..การทดลองเพื่อเปรียบเทยีบตัวแปรมีข้ันตอน ดงันี ้

  1.1.ทําการทดลองโดยแบงเปน 2 กลุม คือ  

   1.1.1.กลุมควบคุม จํานวน 40 คน ใชวธิีการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

     1.1.2.กลุมทดลอง  จํานวน  40.คน .ใชวิธีการเรียนเปนรายบุคคลจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

  1.2.หลังจากแตละกลุมเรียนทุกเรื่องแลวทดสอบกลุมควบคุม และกลุมทดลอง ดังนี้ 

     1.2.1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     1.2.2.ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

  1.3.สอบถามความพึงพอใจของผูเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก 

นั้นเก็บรวบรวมคะแนนในการทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนแลวนําผลมา

วิเคราะหขอมูล 
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 สําหรับเนื้อหา เร่ืองโจทยปญหา ผูวิจัยไดจัดทําตารางแสดงระยะเวลาที่ใชในการทดลอง

ปรากฎดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 แสดงระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

 

จํานวนคาบ                    กิจกรรม 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

          

        เรียนเรื่องที ่1 การบวกและลบ  

        - เรียนเรื่องที ่1 ตอนที่ 1 การบวก 

        - เรียนเรื่องที ่1 ตอนที่ 2 การลบ 

 

        เรียนเรื่องที ่1 การบวกและลบ (ตอ) 

        - เรียนเรื่องที ่1 ตอนที่ 3 การบวกและลบ 

 

        เรียนเรื่องที ่2 การคูณและหาร  

        - เรียนเรื่องที ่2 ตอนที่ 1 การคูณ 

        - เรียนเรื่องที ่2 ตอนที ่2 การหาร 

 

        เรียนเรื่องที ่2 การคูณและหาร (ตอ) 

        - เรียนเรื่องที ่2 ตอนที่ 3 การคูณและหาร  

 

        เรียนเรื่องที ่3 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลดานตางๆ ใชสถิติ ดังนี้ 

 1..คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี  วงศรัตนะ. 

2544: 41-45) 

 2..คาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตโดยใชสูตร  E1/E2   (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 294-295) 
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 3. คาความยากงาย (p) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร (ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ. 2538: 208-219)  

 4..คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson                   

(ลวน  สายยศ;และอังคณา  สายยศ. 2538: 197-198) 

 5..เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ระหวาง

กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช t-test for independent sample (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538: 100-

102) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร

(ทักษะกระบวนการแกปญหา) และความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) โดย

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต   

เ ร่ืองโจทยปญหา  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  85/85            

 ดานการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสัญลักษณในการวิเคราะห

ขอมูลดังนี้ 

 N แทนคาของ   จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 E1  แทนคาของ   ประสิทธิภาพของสื่อคิดเปนรอยละจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 

  E2 แทนคาของ   ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบทาย                

                                            บทเรียน 

 X  แทนคาของ   คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

  SD แทนคาของ   คาความเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 

  t แทนคาของ   คาอัตราสวนที่ใชพิจารณาใน t distribution 

 

 ผลการศึกษาคนควา ผูวิจัยไดแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1.ตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้น

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิตส 

 ตอนที่ 2.การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 ตอนที่ 3.การศึกษาผลการเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต

ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 
 ตอนที่ 1 :  ตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิตส 
 ข้ันตอนของการออกแบบและพัฒนาบทเรียนเปนขั้นตอนเพื่อเร่ิมการวิจัยโดยเมื่อไดศึกษา 

หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแลว ผูวิจัยไดดําเนินการโดยนําเสนอขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของแนวคิดตามหลักทฤษฎีเพื่อสรางบทเรียน
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชแบบสอบถามเพื่อขอความคิดเห็นจาก

ผูเชี่ยวชาญจากการวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence) ผลการวิเคราะหขอมูลจากความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่

สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ปรากฎผลดังตาราง 4  

 

ตาราง 4.ผลการวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอตนแบบแนวคิดบทเรียน           

…..คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  

 

 ขอ                               รายการ คาความสอดคลอง 
ดานรายละเอียดหนาโฮมเพจ  
1.    ควรระบุชื่อวิชา ชื่อผูสอน 

2.    ควรระบุหัวขอเร่ือง สาระสําคัญของรายวิชา 

3.    ควรระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากการเรียน 

4.    ควรมีคําแนะนําอธิบายการใชบทเรียน 

5.    ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของผูสอน 

6.    ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของผูเรียน 

7.    ควรมีการเขาสูระบบของผูเรียนและรหัสผานเพื่อเขาสูบทเรียน 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน แหลงเชื่อมโยงการเรียนรู  
และปฏิสัมพันธ 
8.    เนื้อหาควรมีความสมบูรณในตนเองสําเร็จรูป 

9.    เนื้อหาควรมีลักษณะเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม 

10.  เนื้อหาควรมีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขอความ กราฟก และเสียง 

11.  ควรมีการใชคําถามกระตุนผูเรียนในการเรียนรู 

12.  ควรมีสถานการณที่สงเสริมใหผูเรียนไดคิดแกปญหา 

13.  ควรมีการสรางจุดเชื่อมโยงไปยังแหลงเสริมความรูที่เกี่ยวของใหผูเรียน 

14.  ควรมีการติดตอระหวางผูเรียนและผูเรียนตลอดจนผูเรียนและผูสอนโดยใช 

       กระดานขาว 

15.  ควรมีการติดตอระหวางผูเรียนและผูสอนโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

16.  ควรมีการติดตอระหวางผูเรียนและผูเรียนตลอดจนผูเรียนและผูสอนโดยใช   

       หองสนทนา 

 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

0.60 

0.30 

0.60 
 
 

1.00 

0.60 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

0.60 

0.60 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

ขอ                               รายการ คาความสอดคลอง 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน แหลงเชื่อมโยงการเรียนรู   
และปฏิสัมพันธ (ตอ) 
17.  ควรมีการติดตอระหวางผูเรียนและผูสอนโดยใชโทรศัพท 
ดานการวัดและการประเมินผล 
18.  ควรมีแบบฝกหัดระหวางเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

19.  ควรมีแบบทดสอบทายบทเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

20.  ควรมีการเสริมแรงใหแกผูเรียนเมื่อตอบคําถามถูกตอง 

21.  ควรมกีารแสดงผลของคะแนนเมื่อผูเรยีนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและ 

       แบบทดสอบทายบทเรียน 

22.  ควรมกีารแสดงคาผลของผลคะแนนเปนรอยละในการทาํแบบทดสอบทาย 

       บทเรียนของผูเรียน 
ดานการนําเสนอผลงาน 
23.  ควรมีการสงเสริมการทาํกิจกรรมของผูเรียนดานการใชความรูที่เรียนมา 

       ประยกุตใช 

24.  ควรมีสวนใหผูเรียนไดแสดงผลงานของตนเอง 

25.  ควรมีการรวมแสดงความคิดเห็นของผูเรียน ผูสอน                                     

       ตลอดจนผลงานของผูเรียน 

 
 

0.30 
 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

1.00 

 
 

1.00 
 

1.00 

1.00 

 

 จากตาราง 4 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยผูเชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็น สอดคลองกันมาก จํานวน 18 ขอ สอดคลองระดับปานกลาง จํานวน 5 ขอ และไมสอดคลอง

จํานวน 2 ขอ โดยมีรายละเอียดรายการที่เห็นดวยแตละดานตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ดานรายละเอียดหนาโฮมเพจ  

1. ควรระบุชื่อวิชา ชื่อผูสอน 

2. ควรระบุหัวขอเร่ือง สาระสําคัญของรายวิชา 

3. ควรระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากการเรียน 

4. ควรมีคําแนะนําอธิบายการใชบทเรียน 
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5. ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของผูสอน 

6. ควรมีการเขาสูระบบของผูเรียนและรหัสผานเพื่อเขาสูบทเรียน 

 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน แหลงเชื่อมโยงการเรียนรู และปฏิสัมพันธ 

1. เนื้อหาความมีความสมบูรณในตนเอง สําเร็จรูป 

2. ควรมีการใชคําถามกระตุนผูเรียนในการเรียนรู 

3. ควรมีสถานการณที่สงเสริมใหผูเรียนไดคิดแกปญหา 

4. ควรมีการสรางจุดเชื่อมโยงไปยังแหลงเสริมความรูที่เกี่ยวของใหผูเรียน 

5. ควรมีการติดตอระหวางผูเรียนและผูเรียนตลอดจนผูเรียนและผูสอนโดยใชกระดานขาว 

6. เนื้อหาควรมีลักษณะเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม 

7. เนื้อหาควรมีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขอความ กราฟก และเสียง 

8. ควรมีการติดตอระหวางผูเรียนและผูสอนโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

9. ควรมีการติดตอระหวางผูเรียนและผูเรียนตลอดจนผูเรียนและผูสอนโดยใชหองสนทนา 

 การวัดและการประเมินผล 

1. ควรมีแบบฝกหัดระหวางเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

2. ควรมีแบบทดสอบทายบทเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

3. ควรมีการเสริมแรงใหแกผูเรียนเมื่อตอบคําถามถูกตอง 

4. ควรมีการแสดงผลของคะแนนเมื่อผูเรยีนทาํแบบฝกหดัระหวางเรียนและแบบทดสอบทายบทเรยีน   

5. ควรมีการแสดงคาผลของผลคะแนนเปนรอยละในการทําแบบทดสอบทายบทเรียนของผูเรียน   

 ดานการนําเสนอผลงาน 

1. ควรมีการสงเสริมการทํากิจกรรมของผูเรียนดานการใชความรูทีเ่รียนมาประยุกตใช 

2. ควรมีสวนใหผูเรียนไดแสดงผลงานของตนเอง 

3. ควรมีการรวมแสดงความคิดเห็นของผูเรียน ผูสอนตลอดจนผลงานของผูเรียน 

 จากตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส.ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปเปนแบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 

2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ดังแสดงในภาพประกอบ 2  
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 ความชวยเหลอื 
 

 
หนาโฮมเพจ 

กิจกรรมการเรยีนการสอน แหลงเชื่อมโยงการเรียนรู และปฏิสัมพันธ 

การนาํเสนอผลงาน การวัดและการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความชวยเหลอื 

 

ภาพประกอบ 2 แบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดียบนเครือขายอินเทอรเนต็ ที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่2 (ชั้นประถมศกึษาปที ่4) 

 

 จากแบบจําลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี             

คอนสตรัคติวิสต  วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) โดยผูวิจัยได

ออกแบบโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ดังแสดงในภาพประกอบ 3 

 

หนาโฮมเพจ  

 

 
เร่ืองที่ 1 การบวกและลบ 

ตอนที่ 1 การบวก 

ตอนที่ 2 การลบ 

ตอนที ่3 การบวกและลบระคน 

เร่ืองที่ 2 การคูณและหาร 

ตอนที่ 1 การคูณ 

ตอนที่ 2 การหาร 

ตอนที ่3 การคูณและหารระคน 

เร่ืองที่ 3 การบวก ลบ คูณ 

หาร ระคน 
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ใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความคดิแกปญหา 

ผูเรียนนาํเสนอความคิดในการแกปญหาของตน ผานชองทางปฎิสัมพันธ 

การกระตุนโครงสราง

ทางปญญา 

นําเสนอสถานการณที่เปนปญหา  

 

 

 

 

 

 

 
อธิบายสิง่ทีโ่จทยกาํหนดใหเพื่อใหทราบถงึองคประกอบของปญหา  

พรอมทัง้ใชปญหากระตุน ใหคิดหาวิธีการวางแผนแกไข ผูเรียนสามารถหา

ขอมูลจากแหลงเชื่อมโยงการเรียนรู 

นําเสนอวธิีการวางแผนการแกไขปญหาและอธิบายวิธีดาํเนนิการแกปญหา 

ใชคําถามกระตุนเพื่อใหคิดหาวิธีการตรวจสอบผลลัพธ จากการ แกปญหา

โดยผูเรียนนําเสนอความคิดของตนผานทางชองปฎิสัมพันธ 

นําเสนอสถานการณที่เปนปญหาใหมซึ่งมลัีกษณะใกลเคียงกับสถานการณ

เดิมโดยผูเรียนสามารถนําความรูจากสถานการณแรกมาประยกุต    

ใชเพื่อแกไขสถานการณที่เปนปญหาใหม   
การสงเสริมการขยาย

โครงสรางทางปญญา 

ผูเรียนนาํเสนอผลงานทางความคิดในการออกแบบโจทยปญหาและวธิี  

การหาคําตอบในการเรียนเนื้อหาแตละตอนโดยผานทางกระดานสนทนา 

อธิบายวิธีการตรวจสอบผลลัพธ 

การสนับสนุนการปรับ

สมดุลทางปญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อเรียนจบแตละตอนแลวผูเรียนทาํแบบฝกหัด 
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เมื่อเรียนจบแตละเรื่องแลวผูเรียนทาํแบบทดสอบ 

 

 

จบบทเรียน  

 

 

ภาพประกอบ 3 โครงสรางบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ทีส่รางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  วิชาคณิตศาสตร ที่ผูวิจยัออกแบบและพัฒนาข้ึน 

 

 เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สราง

ข้ึนตามทฤษฎี  คอนสตรัคติวิสต  วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) 

หลังจากนั้นใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาประเมินคุณภาพ

ของบทเรียน ปรากฎผลดังตาราง 5 และ 6 ดังนี้ 

 

ตาราง 5 ผลการประเมินบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอนิเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎี  

     คอนสตรัคติวิสตจากผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

ขอ                               รายการ คาเฉลี่ย ระดับของคุณภาพ 
1. ดานเนื้อหากิจกรรมการเรียนและการดําเนินเรื่อง 
  1.1 ความสอดคลองของเนือ้หากับผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

  1.2 ความชัดเจนและความถูกตองของเนือ้หา 

  1.3 ความเหมาะสมของการเรียงลําดับเนือ้หา 

  1.4 ความชัดเจนของภาษาที่ใช 

  1.5 เนื้อหากอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

  1.6 ความนาสนใจในการดําเนนิเรื่อง 
2. ดานกราฟกและเสียง 
  2.1 ความสอดคลองของภาพประกอบกับเนื้อหาทีน่าํเสนอ 

  2.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบ 

  2.3 ความเหมาะสมของตาํแหนงการวางภาพ 

  2.4 ความชัดเจนของเสยีงบรรยาย 

  4.83 
 4.67 

   4.67 

 5.00 

 5.00 

 5.00 

 4.67 
4.67 
4.67 

4.67 

4.67 

4.33 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

ขอ                               รายการ คาเฉลี่ย ระดับของคุณภาพ 
2. ดานกราฟกและเสียง (ตอ) 
  2.5 การออกแบบโดยรวมนาสนใจ 
3. ดานตัวอักษรและการใชส ี
  3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษรอานไดงายชัดเจน 

  3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรที่ใช 

  3.3 ความเหมาะสมของสตีัวอักษร 

  3.4 ความเหมาะสมของสพีื้นหลังบทเรียน 

  3.5 ความเหมาะสมของการใชสีในการออกแบบ 
4. ดานกจิกรรมแบบฝกหดัระหวางเรียนและแบบทดสอบ 
  4.1 ความชัดเจนของขอคําถามในแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  

  4.2 ความเหมาะสมของรูปแบบการนาํเสนอคําถามกระตุนให    

        ผูเรียนเกดิความสนใจ 

  4.3 ความเหมาะสมของการนําเสนอคําตอบในแตละครั้งที ่

        ผูเรียนเขามาทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ 

  4.4 แบบฝกหัดและแบบทดสอบสอดคลองกับผลการ 

        เรียนรูทีค่าดหวงั 

  4.5 ความเหมาะสมของรูปแบบการสรุปคะแนน 
5. ดานกจิกรรมปฏสิัมพันธ 
  5.1 ความเหมาะสมของกจิกรรมการมีปฏิสัมพันธโดย  

        ใช Web Board 

  5.2 ความเหมาะสมของกจิกรรมการมีปฏิสัมพันธโดย 

        ใช Chat Room 

  5.3 ความเหมาะสมของกจิกรรมการมีปฏิสัมพันธโดย 

        ใช E-Mail 
6. การคนควาแหลงความรูเพิ่มเติม 
  6.1 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการเชื่อมโยง               

        การเรียนรู  

 
5.00 
4.74 
4.67 

4.67 

5.00 

4.67 

4.67 
4.74 
4.67 

4.67 

 

5.00 

 

4.67 

 

4.67 
4.89 
4.67 

 

5.00 

 

5.00 

 
5.00 
5.00 

 

 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 

 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

ขอ                               รายการ คาเฉลี่ย ระดับของคุณภาพ 
6. การคนควาแหลงความรูเพิ่มเติม (ตอ) 
  6.2 ความเหมาะสมของเวบ็ไซตที่ใชในการเชื่อมโยงความรู 
7. ดานการจดัการบทเรียนคอมพิวเตอร 
   มัลติมเีดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
  7.1 ผูเรียนสามารถใชบทเรียนไดสะดวก 

  7.2 ผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง 

  7.3 การจัดรูปแบบหัวขอแตละหัวขอชวยใหผูเรียนไมหลงทาง 

  7.4 การเชื่อมโยง (link) ใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

  7.5 มีการจัดเก็บขอมูลของผูเรียนอยางเปนระบบ 
โดยภาพรวม 

 
5.00 
4.93 

 
5.00 

5.00 

4.67 

5.00 

5.00 
4.81 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 
ดีมาก 

  

 จากตาราง .5..ผู เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4) ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมี

คุณภาพดานการคนควาแหลงความรูเพิ่มเติม ดานการจัดการบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ตดานกิจกรรมปฏิสัมพันธ ดานเนื้อหากิจกรรมการเรียนและการดําเนินเรื่อง ดาน

ตัว อักษรและการใชสี ดานกิจกรรมแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ และดานกราฟกและ

เสียง มีคุณภาพโดยรวมดีมากทุกดานตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามการประเมินเปนรายขอสวนใหญอยู

ในระดับดีมาก ยกเวนในเรื่องความชัดเจนของเสียงบรรยายที่อยูในระดับดี 

 นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําเสนอขอความในเนื้อหาควรตัดทอน

ประโยคใหเปนประโยคที่ประกอบดวยคําที่ส้ันกระชับ อานแลวเขาใจงายเพื่อใหผูเรียนมีความสนใจใน

เนื้อหาบทเรียน ในดานการควบคุมเสียงเพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียนการ

ควบคุมควรประกอบดวยปุมเปดและปดเสียงผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขบทเรียนตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญตามที่ทานไดใหขอแนะนํา 
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ตาราง 6 ผลการประเมินบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอนิเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎี   

     คอนสตรัคติวิสตจากผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา 

 

ขอ                             รายการ 
1. กิจกรรมการเรียนเนื้อหา 

 

 

  1.1 ความถูกตองของเนื้อหา 

  1.2 ความสมบูรณของเนือ้หา 

  1.3 ความสอดคลองของเนือ้หากับผลการเรียนรูที ่

        คาดหวัง 

  1.4 ความเหมาะสมของการเรียงลําดับข้ันเนื้อหา 

  1.5 ความถูกตองของการใชภาษา 

  1.6 ความสอดคลองระหวางรูปภาพและเนื้อหา 
2. กิจกรรมการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
  2.1 ความเหมาะสมของภาพที่ใช 

  2.2 ความชัดเจนของขอคําถาม 

  2.3 ความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัดและ    

        แบบทดสอบทายบทเรยีน 

  2.4 ความสอดคลองของคําถามและผลการเรียนรูที ่

        คาดหวัง 

  2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
3. กิจกรรมการคนควาแหลงความรูเพิม่เติม  
  3.1 ความเหมาะสมของเวบ็ไซตที่ใชเชื่อมโยงขอมูล 

  3.2 ความเหมาะสมในการแบงหมวดหมูของการ 

        เชื่อมโยงความรู 

  3.3 ความสอดคลองกับเนื้อหาและผลการเรียนรูที ่

        คาดหวัง 

  3.4 ความถูกตองของภาษาที่ใช 

  3.5 ความเหมาะสมของรูปภาพประกอบ 
โดยภาพรวม 

คาเฉลี่ย 
 4.56 
4.33 

4.33 

5.00 

 

5.00 

4.00 

4.67 
   4.47 

4.67 

4.33 

 4.67 

 

4.67 

 

4.00 
4.67 
4.67   

5.00 

 

4.67 

 

4.67 

4.33 
 4.57 

ระดับของคุณภาพ 
ดีมาก 
ดี 

ดี 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

 

ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

ดี 
ดีมาก 
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 จากตาราง 6 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดยีบน

เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ที่สรางขึ้น

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคุณภาพดานกิจกรรมการ

คนควาแหลงความรูเพิ่มเติม ดานกิจกรรมการเรียนเนื้อหา และดานกิจกรรมการทําแบบฝกหัดและ

แบบทดสอบ ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ดานกิจกรรมการเรียนเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเห็นวามีความเหมาะสมโดยรวมอยูใน

ระดับดีมาก โดยมีรายการประเมินแตละรายการอยูในระดับดีมาก ไดแก ดานความสอดคลองของ

เนื้อหากับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดานความเหมาะสมของการเรียงลําดับขั้นเนื้อหา และดานความ

สอดคลองระหวางรูปภาพและเนื้อหา การประเมินรายการที่อยูในระดับดี ไดแก ดานความถูกตองของ

เนื้อหา ดานความสมบูรณของเนื้อหา และดานความสมบูรณของการใชภาษา 

 ดานกิจกรรมการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเห็นวามีความ

เหมาะสมโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีการประเมินแตละรายการอยูในระดับดีมาก ไดแก ดานความ

เหมาะสมของภาพที่ใช ดานความเหมาะสมของจํานวนขอแบบฝกหัดและแบบทดสอบทายบทเรียน 

และดานความสอดคลองของคําถามและผลการเรียนรูที่คาดหวังการประเมินรายการที่อยูในระดับดี

ไดแก ดานความชัดเจนของขอคําถาม และดานระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 

 ดานกิจกรรมการคนควาแหลงความรูเพิ่มเติม ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเห็นวามีความ

เหมาะสมโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีการประเมินแตละรายการในระดับดีมาก 

 ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การเวนวรรคของตัวอักษร คําบางคําพิมพใหถูกตอง 

การอานและการใชสัญลักษณเครื่องหมายทางคณิตศาสตรในขอความใหมีความชัดเจน ควรมีการเพิ่ม

เกี่ยวกับความหมายของการดําเนินการทางคณิตศาสตร ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญทุกรายการ 

 
 ตอนที่ 2 : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 เมื่อดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอร เน็ต  วิชา

คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและดําเนินการปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนํา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต            

มาพัฒนาและหาประสิทธิภาพ จํานวน 3 คร้ัง ดังนี้     
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 การทดลองครั้งที่ 1  
 การทดลองครั้งที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา

คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  

มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเนต็

ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน จาก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน.(มอดินแดง).ปรากฏผลดัง ตาราง 7 

 

ตาราง 7 กิจกรรมที่ศึกษาและขอคิดเห็นในการทดลองครั้งที่ 1  

 

กิจกรรมที่ศกึษา ขอคิดเห็น 

1. กิจกรรมการเขาสูระบบ กิจกรรมการเขาสูระบบการเรียนการสอนของผูเรียนสามารถ

เขาถึงบทเรียนไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

การดําเนินกิจกรรม ความชัดเจนของภาพ ตัวอักษร ภาษา

และการใชสีมีความเหมาะสมดี มีการเปลี่ยนสถานการณ 

ของเนื้อหาทําใหผูเรียนสนใจที่เรียนรูบทเรียนอยางตอเนื่อง  

มีการอธิบายขั้นตอนเปนลําดับข้ัน เนื้อหาแบงเปนตอนยอยๆ 

ไมซับซอนทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเหมาะสม  

3. กิจกรรมการประเมินผลโดยใช   

    แบบฝกหัดระหวางเรียนและ   

    แบบทดสอบ 

การดําเนินกิจกรรม มีความชัดเจนและนาสนใจดี รูปภาพมี

ความเหมาะสม ควรปรับปรุงการอธิบายขั้นตอนการทํา

แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

4. กิจกรรมปฏิสัมพันธ เครื่องมือที่ใชในการปฏิสัมพันธมีความเหมาะสม ผูเรียน

สามารถใชเครื่องมือปฏิสัมพันธ ติดตอส่ือสารกันไดเปนอยาง

ดี และมีความสนใจในการใชเครื่องมือปฏิสัมพันธ 

 

 จากตารางพบวา ดานกิจกรรมการเขาสูระบบของผูเรียนเปนไปไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนมีความสนใจในเนื้อหาของบทเรียนทางดานขอความและ

ภาพประกอบและสามารถเรียนรูไดอยางเปนลําดับข้ัน ดานกิจกรรมการประเมินผลผูเรียนใหความ

สนใจในกิจกรรมการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ แตยังมีขอบกพรองดานขั้นตอนการทําแบบฝกหัด

และแบบทดสอบ สวนดานกิจกรรมปฏิสัมพันธผูเรียนมีความพอใจและสนใจในการใชเครื่องมือ        

ปฏิสัมพันธตางๆ 
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 ส่ิงที่ควรปรับปรุง คือ การแนะนําขั้นตอนการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ใหแกผูเรียน 

โดยผูวิจัยไดจัดทําการแนะนําคําอธิบายขั้นตอนการทําแบบฝกหัดและทดสอบอยางละเอียดใหแก

ผูเรียน ทั้งในสวนของคําแนะนําการใชบทเรียน และในสวนของความชวยเหลือ เพื่อใหผูเรียนสามารถ

ทราบขั้นตอนและวิธีการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบไดจากหลายชองทาง  

  
 การทดลองครั้งที่ 2  

 การพัทดลองครั้งที่ 2 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา

คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตตามเกณฑ 85/85 และเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรอง

และปรับปรุงแกไข โดยทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน จากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ปรากฎผลดังตาราง 6  ....  

 

ตาราง 8 ผลการทดลองใชบทเรียน วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี     

.....คอนสตรัคติวิสต คร้ังที่ 2 

 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหา ประสิทธิภาพ 

คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ(E1) คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ(E2)  E1/E2

เร่ืองที่ 1 

เร่ืองที่ 2 

เร่ืองที่ 3 

รวม 

15 

15 

10 

40 

13.13 

12.93 

8.53 

87.56 

86.22 

85.33 

86.50 

10 

10 

10 

30 

8.67 

8.60 

8.67 

25.93 

86.67 

86.00 

86.67 

86.44 

87.56/86.67 

86.22/86.00 

85.33/86.67 

86.50/86.44 34.60 

 

 ผลการทดลองตามตาราง 8 พบวาแนวโนมประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยรวมมีคา 86.50/86.44 เปนไปตาม

เกณฑที่ตั้งไวคือ 85/85 และทุกเรื่องมีแนวโนมของประสิทธิภาพเปนตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 

 เร่ืองที่ 1 การบวกและลบ มแีนวโนมประสทิธิภาพ เทากบั 87.56/86.67 

 เร่ืองที่ 2 การคูณและหาร มีแนวโนมประสิทธิภาพ เทากับ 86.22/86.00 

 เร่ืองที่ 3 การบวก ลบ คูณ และหาร ระคน มีแนวโนมประสิทธิภาพ เทากับ 85.33/86.67 
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 จากการสังเกตและสอบถามนักเรียนพบวา นักเรียนมีความสนใจบทเรียนทั้งภาพและเสียง

ประกอบบทเรียนดี สามารถใชเครื่องมือปฏิสัมพันธตางๆ ไดดี สวนสิ่งที่ตองปรับปรุง คือ นักเรียนบาง

คนมองไมเห็นขอความของเนื้อหาบทเรียนชัดเจน ผูวิจัยจึงเพิ่มความหนาของขอความและตัวอักษรให

มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และไดเพิ่มตัวอยางภาพประกอบความหมายของการดําเนินการทางคณิตศาสตร

เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจความหมายของการดําเนินการทางคณิตศาสตรไดดีข้ึน 

   
 การทดลองครั้งที่ 3 
 การทดลองครั้งที่ 3 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา

คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

มีจุดมุงหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สราง

ข้ึนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ปรากฎผลดัง

ตาราง 9 

 

ตาราง 9 ผลการทดลองใชบทเรียน วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี     

.....คอนสตรัคติวิสต คร้ังที่ 3 

 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหา ประสิทธิภาพ 

คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ(E1) คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ(E2) E1/E2
 

เร่ืองที่ 1 

เร่ืองที่ 2 

เร่ืองที่ 3 

รวม 

15 

15 

10 

40 

13.23 

13.00 

8.73 

34.97 

88.22 

86.67 

87.33 

87.42 

10 

10 

10 

8.77 87.67 88.22/87.67 

8.63 86.33 86.67/86.33 

8.63 86.33 87.33/86.33 

87.42/86.78 30 26.03 86.78 

 

 ผลการทดลองตามตาราง 9 พบวาแนวโนมประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยรวมมีคา 87.42/86.78 เปนไปตาม

เกณฑที่ตั้งไวคือ 85/85 ทั้งโดยรวมและทุกเรื่อง ดังนี้ 

 เร่ืองที่ 1 การบวกและลบ มแีนวโนมประสทิธิภาพ เทากบั 88.22/87.67 

 เรื่องที่ 2 การคูณและหาร มีแนวโนมประสิทธิภาพ เทากับ 86.67/86.33 

 เร่ืองที่ 3 การบวก ลบ คูณ และหาร ระคน มีแนวโนมประสิทธิภาพ เทากับ 87.33/86.33 
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 ผูวิจัยจึงไดยุติการดําเนินตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาแลวนําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ไปใชในการทดลองเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และศึกษาความพึงพอใจใน

การเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี             

คอนสตรัคติวิสต กับการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

 
 ตอนที่ 3 : การศึกษาผลการเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครอืขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ไดตามเกณฑที่กําหนด ผูวิจัยจึงนํามาทดลองเพื่อ

ศึกษาผลการเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 80 คน โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 40 คน  

ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาผลการเรียนรูดานตางๆ ดังนี้ 

 1..ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหา ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2               

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยเปรียบเทียบกับการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

 เพื่อทดสอบสมติฐานที่ 1 ที่วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับการเรียน

ตามแผนการจัดการเรียนรูของครูแตกตางกัน ปรากฎผลดังตาราง 10     

 

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

.....มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กับนักเรียนที่เรียนโดย

.....การเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

 

กลุมตวัอยาง N X SD t P 

กลุมทดลอง 

กลุมควบคุม 

40 

40 

26.23 3.12 

4.62 
2.043*

 

.045 

24.43  

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 10 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กับ

ผูเรียนที่ไดรับการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 จากการวิจัยครั้งนี้ พบวาการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาการเรียนตาม

แผนการจัดการเรียนรูของครู 

 

 2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดย

เปรียบเทียบกับการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

 เพื่อทดสอบสมติฐานที่ 2 ที่วา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนที่เรียนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับการ

เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครูแตกตางกัน ปรากฏผลดังตาราง 11 ...... 

 

ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนที่เรียนผานบทเรียน      

.....คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต กับนักเรียนที่เรียนโดยการเรียนตามแผนการ     

.....จัดการเรียนรูของครู 

 

กลุมตวัอยาง N X SD t P 

กลุมทดลอง 

กลุมควบคุม 

40 

40 

23.10 

20.73 

3.57 

3.96 
2.821**

 

.006 

 

 
** มีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 11 แสดงวาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของ

นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต กับผูเรียนที่ไดรับการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการวิจัยครั้งนี้พบวาการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทําใหทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร ของนักเรียนสูงกวาการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 
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 3. ความพงึพอใจในการเรียนโดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอนิเทอรเน็ต  

ที่สรางขึน้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4 ที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่ผูวิจัย

ออกแบบและพัฒนาขึ้น ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนไปสอบถามกลุม

ทดลอง จํานวน 40 คน ปรากฎผลดังตาราง 12  

 

ตาราง 12 ผลความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4  ที่เรียนโดยใชบทเรียน 

.....คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่ผูวิจัย 

      ออกแบบและพัฒนาขึ้น 

 

ขอที่                        รายการ X SD ระดับความพึงพอใจ 
ดานลักษณะของตัวอักษร ขอความ เสยีง และกราฟก 
1.   รูปภาพและกราฟกที่ใชประกอบในบทเรียน 

2.   สีของตัวอกัษรที่ใชในเนือ้หาบทเรียน 

3.   เสียงประกอบบทเรียน 
ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน 
4.   ลักษณะและวิธีการเขาสูบทเรียน 

5.   การเรียนการสอนชวยใหผูเรียนเรียนรูไดตามอิสระ 

6.   นกัเรียนสามารถยอนกลับเขาไปศึกษาบทเรียนไดตาม 

      ตองการ 
ดานการติดตอปฏิสัมพันธ 
7.   ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนในชั้นเรยีน 

8.   ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูสอน 

9.   การมีหลากหลายชองทางในการติดตอส่ือสาร 

10. ชวยเสริมสรางความกลาในการถามและแสดงความ 

      คิดเหน็ของผูเรียน 
ดานบรรยากาศในการเรียนและการเชือ่มโยงแหลง
ความรูเพิม่เติม 
11. นักเรียนเรยีนอยางมีความสุขในการเรยีน 

4.81 
4.88 

4.85 

4.70 
4.77 
4.80 

4.75 

4.75 

 
4.62 
4.78 

4.55 

4.65 

4.50 

 
4.63 

 

4.60 

0.51 
0.33 

0.53 

0.61 
0.60 
0.52 

0.67 

0.63 

 
0.68 
0.53 

0.88 

0.58 

0.68 

 
0.70 

 

0.67 

  มากที่สุด 
           มากทีสุ่ด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 
         มากทีสุ่ด 

 มากที่สุด 

 มากที่สุด 

  มากที่สุด 

 
         มากทีสุ่ด 
           มากทีสุ่ด 

   มากที่สุด 

   มากที่สุด 

      มาก 

 
    มากทีสุ่ด 

  

   มากที่สุด 
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ตาราง 12 (ตอ) 

 

ขอที่                        รายการ X SD ระดับความพึงพอใจ 

12. นักเรียนสามารถใชเวลาเรียนในแตละเรื่องตามความ 

      ตองการของตนเอง 

13. นักเรียนสามารถคนควาความรูจากแหลงความรูเพิ่มเติม 

      ไดดวยตนเอง 
ดานการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  

     
4.53 0.75    มากที่สุด 

      

4.75 0.67    มากที่สุด 
4.71 0.60           มากที่สุด 
4.73 0.60    มากที่สุด 14. การมีรูปภาพประกอบชวยใหเขาใจและนาสนใจมากขึ้น 

 4.73 0.55    มากที่สุด 15. การทําแบบฝกหัดบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

16. การทําแบบทดสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

17. การแสดงผลคะแนนของแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
ดานอื่นๆ 

4.73 0.68    มากที่สุด 

4.68 0.57    มากที่สุด 
4.68 0.65      มากทีสุ่ด 
4.60 0.67    มากที่สุด 18. ระยะเวลาในการโหลดขอมูล 
4.80 0.59    มากที่สุด 19. การใชคอมพิวเตอรในการเรียนรูดวยตนเอง 
4.60 0.69        มากที่สุด 20. รูปแบบการเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

โดยภาพรวม 4.70 1.40       มากที่สดุ 

 

จากตาราง 12 แสดงวาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 4  ที่

เ รียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขายอินเทอร เน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎี                      

คอนสตรัคติวิสตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดย

เรียงตามลําดับดังนี้ ดานลักษณะของตัวอักษร ขอความ เสียง และกราฟก ดานกิจกรรมการเรียนการ

สอน ดานการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ดานอื่นๆ ดานบรรยากาศในการเรียนและการเชื่อมโยง

แหลงความรูเพิ่มเติม และดานการติดตอปฏิสัมพันธ โดยนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ตาม

รายการที่สอบถามเปนสวนใหญยกเวนในรายการ ชวยเสริมสรางความกลาในการถามและแสดงความ

คิดเห็นของผูเรียน ผูเรียนมีความพึงพอใจมาก 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร และความพึงพอใจ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สามารถสรุปผล อภิปราย และ                

มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 

 1...เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาคณิตศาสตร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

 2...เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4) จากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่

สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูของครู 

 3...เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับนักเรียนที่

เรียนจากการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู 

 4...เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 สวนที่ 1 การพัฒนาและหาประสทิธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต                                                   
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4) ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) จังหวัดขอนแกน จํานวน 160 คน

 กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนที่ เ รียนชวงชั้นที่  2.(ประถมศึกษาปที่ 4).ภาคเรียนที่  2                 

ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) จังหวัดขอนแกน จํานวน 48 คน 

ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน.(Multi-stage random sampling).เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการ

ทดลอง คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 และครั้งที่ 3 
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 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที ่1 จํานวน   3 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที ่2 จํานวน 15 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการทดลองครั้งที ่3 จํานวน 30 คน 

 
 สวนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบ 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้เปนนักเรียนที่เรียนชวงชั้นที่ 2.(ประถมศึกษาปที่

4).ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน.(ศึกษาศาสตร).จังหวัด

ขอนแกน จํานวน 2 หองเรียน มีนักเรียน จํานวน 176 คน  

 กลุมตัวอยาง  ไดแก นักเรียนที่ เ รียนชวงชั้นที่.2.(ประถมศึกษาปที่ 4).ภาคเรียนที่ 2.                

ปการศึกษา  2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน .(ศึกษาศาสตร)ใจังหวัดขอนแกน             

จํานวน 80 คน ไดจากการสุมหลายขั้นตอน.(Multi-stage random sampling).เพื่อเปนกลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษาเปรียบเทียบตัวแปร โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 1..กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต จํานวน 40 คน 

 2..กลุมควบคุม ไดแก นักเรียนที่ เรียนจากการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู             

จํานวน 40 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 1..ตนแบบแนวคิดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 2..บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขายอินเทอร เน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎี                    

คอนสตรัคติวิสต 

 3..แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 4..แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 5..แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

 6..แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
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การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ 
 1..การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยการเก็บขอมูลจากการตรวจสอบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากการวัด

ดัชนีความสอดคลองเพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนเครือขายอินเทอรเน็ตใหสอดคลองและเหมาะสมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา 
 1..การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี้ 

  1.1.จัดเตรียมสถานที่ หองเรียน อุปกรณ เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาและการทํางานของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่พรอมใชงาน 

  1.2.พัฒนาและหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางดังนี้ 

 การทดลองครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 3 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คน

ตอ 1 เคร่ือง) สังเกตปญหาและปฎิกิริยาของนักเรียน สอบถามผูเรียน บันทึกขอบกพรองเพื่อมา

ปรับปรุงแกไข 

 การทดลองครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 15 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คน

ตอ 1 เครื่อง).นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาแนวโนม

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี       

คอนสตรัคติวิสต ตามเกณฑ 85/85 

 การทดลองครั้งที่ 3 ทดลองกับนักเรียน จํานวน 30 คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตพรอมกัน (1 คน

ตอ 1 เครื่อง).นําผลที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนนําผลที่ไดมาหา

ประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ 85/85…. 
                                                       ที่ 3 การทดลองเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร 
 1..การทดลองเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร   มีข้ันตอนดังนี้ 

  1.1.ทําการทดลองโดยแบงเปน 2 กลุม คือ  
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   1.1.1.กลุมทดลอง  จํานวน .40.คน  ใชวิธีการเรียนเปนรายบุคคลจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

   1.1.2.กลุมควบคุม จํานวน 40 คน ใชวิธีการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู   

  1.2.หลังจากแตละกลุมเรียนทุกเรื่องแลวทดสอบกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ดังนี้ 

……….             1.2.1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     1.2.2.ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

  1.3.สอบถามความพึงพอใจของผูเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้นจากนั้นเก็บรวบรวมคะแนนในการทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนแลวนํา

ผลมาวิเคราะหขอมูล 

 2. นําผลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการดําเนินการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร และความพึงพอใจ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

 1.wไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี              

คอนสตรัคติวิสต วิชาคณิตศาสตร ที่มีประสิทธิภาพ 87.42/86.78 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85” 

 2...คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาคณิตศาสตร ดานเทคโนโลยี และดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก  

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสูงกวานักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการ

เรียนรูของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4..ผลของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สูงกวานักเรียนที่เรียนตาม

แผนการจัดการเรียนรูของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01. 

 5..นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  
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อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร (ทักษะการ

แกปญหา) และความพึงพอใจ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต พบวา  

 1..จากการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีประสิทธิภาพ 87.42/86.78 ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑที่กําหนด เนื่องจากบทเรียนมีการออกแบบและพัฒนาอยางเปนระบบ คือ                

มีการศึกษาแนวคิดหลักการของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพื่อนํามารวมในการออกแบบบทเรียน ศึกษา

หลักสูตรและวิเคราะหเนื้อหาของบทเรียน ตลอดจนนําคุณสมบัติของบทเรียนมัลติมีเดียมาใชในการ

สรางบทเรียนโดย เปนการรวมสื่อหลายชนิด เชน ขอความ กราฟก เสียงและภาพวีดิทัศน (Heinich 

and Others. 1993: 267) ทําใหบทเรียนมีความนาสนใจ ตลอดจนคอมพิวเตอรจะชวยเพิ่มแรงจูงใจใน

การเรียนรูใหแกผูเรียน เนื่องจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรนั้นเปนประสบการณที่แปลกใหม เปนการ

เพิ่มความเสมือนจริงและเราความสนใจผูเรียนเกิดความอยากรู ทําแบบฝกหัดหรือทํากิจกรรมตางๆ

(ฤทธิชัย ออนมิ่ง. 2547: 7) อีกทั้งบทเรียนนี้ยังไดมีการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงการดําเนินการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน 

เพื่อรวบรวมขอมูลปรับปรุงแกไขขอบกพรองของบทเรียนจนกระทั่งไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ตามเกณฑประสิทธิภาพเพื่อนําไปใช

ในการทดลองศึกษาผลการเรียนรูที่เกิดจากการใชบทเรียนตอไป 

 2..จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต วิชาคณิตศาสตร สําหรับ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4) กับนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครูแตกตาง

กันซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่

เ รียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขายอินเทอร เน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎี                      

คอนสตรัคติวิสตสูงกวานักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครู ทั้งนี้สอดคลองกับงานวจิยัของ 

เกษมศรี ภัทรภูริสกุล (2544: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน 

และความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม หรือ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ไปใชในการเรียนการสอนพบวา ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่ไดรับการสอน ตาม

ทฤษฎีสรรคนิยมกับนักเรียนที่มิไดรับการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยมมีความคงทนในการเรียนรู และดาน
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ความสนใจในการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยมกับนักเรียนที่ไมไดรับการ

สอนตามทฤษฎีสรรคนิยม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย

ของ ไพพยอม พิมพพาเรือ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเศษสวน ของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่.5.ที่ได รับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสตกับการสอนปกติ 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวานักเรียนที่ไดรับการเรียนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ อําไพ  กําลังหาญ 

(2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางวิธีสอนแบบคอนสตรัคติวิสตกับวิธีการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบวา

กลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเร่ืองโครงสราง

อะตอม อยูในระดับดี สวนนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลางเมื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมปรากฎวาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุมทดลองที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบคอนสตรัคติวิสตสูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีการสอน

แบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ อัลซัป (Alsup. 1995: 3038-A) ได

ศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรูเมื่อใชการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสตกับนักศึกษาฝกสอน วิชา

คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาตอความเขาใจมโนมติ เร่ือง เศษสวน ทศนิยม และรอยละ และศึกษา

เกี่ยบกับความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตรและความมั่นใจในการสอนคณิตศาสตร พบวา การ

สอนตามแนวคอนสตรัคติวิสตสามารถพัฒนาการเรียนเรื่อง เศษสวน ทศนิยม และรอยละ ของ

นักศึกษาฝกสอน อีกทั้งยังชวยลดความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตรและเพิ่มความมั่นใจในการ

สอนวิชาคณิตศาสตร ใหแกนักศึกษาฝกสอน ดังนั้นจึงเห็นไดวาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปนทฤษฎีหนึ่ง

ที่ มี ส ว น ส ง เ ส ริ ม ด า น ผลสั ม ฤท ธิ์ ข อ ง ผู เ รี ย น  ซึ่ ง ส อดคล อ ง กั บ คํ า ก ล า ว ข อ ง  สติ ฟฟ .

(Steffe..1995:.146;.citing in.Glasersfeld..1989:.162).ที่กลาววา.การสอนคณิตศาสตรตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต เปนการสรางความรูจากการแสวงหาและตระหนักถึงปญหาสามารถเรียนรูและ

ปรับเปลี่ยนได เนนเรื่องกระบวนการและบรรยากาศการเรียนรู เพื่อใหเกิดความเขาใจซ่ึงกระบวนการ

เหลานี้เปนกระบวนการที่กระตุนและพัฒนาการทางความคิดใหแกผูเรียน และจากการศึกษาของ ฮิม 

ซว็อท (Himsworth. 2007) พบวาการนําเทคโนโลยีเขารวมในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาเปน

การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในโรงเรียนประถม และการที่ผูสอนนําแนวคิดคอน

สตรัคติวิสตมารวมในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนการสงเสริมการเรียนรูแบบผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเขามารวมในกิจกรรมการเรียนตลอดจน

การใชประโยชนจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในวิชาคณิตศาสตรจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีข้ึน 
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3. จากการศึกษาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร พบวาผูเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับนักเรียนที่

เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูของครูแตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากการวิจัยครั้งนี้

พบวา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสูงกวานักเรียนที่เรียนตามแผนการ

จัดการเรียนรูของครู ซึ่งทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรสามารถเสริมสรางใหกับผูเรียนไดโดยใช

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร เปรมประเสริฐ (2542: 

บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไดรับการ

สอนโดยเนนกระบวนการคณิตศาสตรกับการสอนตามคูมือครูผลการวิจัยพบวา.ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรของผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยเนนกระบวนการคณิตศาสตรกับการสอนตามคูมือ

ครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในสวนของการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใช

รวมจัดกิจกกรรมการเรียนการสอนโดยสงเสริมกระบวนการแกปญหาของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ วิโชติ พงษศิริ (2540: 40) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่

ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ดวยวิธีสอนแบบแกปญหากับการ

สอนตามคูมือครู.ผลการศึกษาปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียน

โดยใชกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎี     คอนสตรัคติวิสตดวยวิธีสอนแบบแกปญหากับนักเรียนที่เรียน

ตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ แวด (Wade. 1995: 

3411-A) ไดศึกษาโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาใจโจทยปญหาคณิตศาสตร 

เจตคติและความเชื่อมั่นในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกรด 5 ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต ผลการทดลองพบวา ความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนหลังการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการแกโจทย

ปญหาของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา สูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเจตคติในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

หลังการทดลองและกอนการทดลองไมตางกัน จึงเห็นไดวาการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเขามารวมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีสวนสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดแกปญหา ในสวนของการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชประโยชนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามารวม

ในการเสริมสรางทักษะทางคณิตศาสตรนั้น ไดมีงานวิจัยของ เพนี (Payne. 1979: 3850-A) ไดศึกษา

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหาและทัศนคติของผูเรียนโดยใชบทเรียน
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คอมพิวเตอรในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลปรากฎวากลุมที่เรียนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมีคะแนนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนปกติ และผูเรียนมีทักษะ

การแกปญหาโดยใชเหตุผลดานการคิดแบบอุปนัยสูงและมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ โพวเดน (Plowden.2004:2767-A) ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธของ

การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการอานรวมทั้งทักษะทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาและระดับมัธยมตนสังกัดโรงเรียนรัฐบาลซึ่งพบวาผูเรียนที่ไดรับการเรียนโดยใชเทคโนโลยี

ที่กาวหนามีผลสัมฤทธิ์ดานการอานและทักษะทางคณิตศาสตร ผลการศึกษานี้ชีใหเห็นถึงปจจัย

ทางดานบวกระหวางการใชเทคโนโลยีและผลการเรียนรูของผูเรียน 

 ดังนั้นการนําทฤษฎีการเรียนรูที่เหมาะสมมารวมกับการใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาโดยผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนยอมนําไปสูการสงเสริมและพัฒนา

ความสามารถของตนเองทั้งทางดานความรูตลอดจนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

 4. จากการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผลปรากฏวาผูเรียนมีความ

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับ ไดแก ดานลักษณะของตัวอักษร ขอความ เสียง 

และกราฟก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ดานอื่นๆ 

(ระยะเวลาในการโหลดขอมูล, การใชคอมพิวเตอรในการเรียนรูดวยตนเอง, รูปแบบการเรียนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต) ดานบรรยากาศในการเรียนและการเชื่อมโยงแหลงความรูเพิ่มเติม และดานการ

ติดตอ ปฏิสัมพันธ จะเห็นไดวาความพึงพอใจของผูเรียนมีสวนสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย

เมื่อผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนแลวยอมเรียนอยางมีความสุขทําใหผูเรียนเกิดความตั้งใจและ

กระตือรือรนที่จะเรียนซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ไวทเฮด (Whitehead. 1967: 1-41) ที่กลาววาความ

พึงพอใจสงผลตอพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนี้ตามหลักการของไวทเฮด กลาววา ชวงอายุตั้งแตเกิด

จนถึงอายุ 13-14 ป เปนขั้นของความพอใจ ซึ่งตรงกับชวงอายุของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 4 

โดยมีชวงอายุตั้งแต 9 – 11 ป เมื่อผูเรียนถึงเวลาอันสมควรและมีพัฒนาการทางสมองอยูในขั้นที่

เหมาะสม การพัฒนาคุณลักษณะใดๆ ตามวิถีทางของธรรมชาติ ควรตองสรางกิจกรรมที่ทําใหเกิด

ความพึงพอใจในตัวเอง เพราะความพอใจจะทําใหคนพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บลูม 

(Bloom. 1976: 72-74) มีความเห็นวาถาสามารถจัดใหผูเรียนไดทําพฤติกรรมตามที่ตนเองตองการก็

นาจะคาดหวังแนนอนวาผูเรียนทุกคนไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้นดวยความ

กระตือรือรนพรอมดวยความมั่นใจ การมีความกระตือรือรน ความพึงพอใจและมีความสนใจเมื่อเร่ิม

เรียน จะทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วและมีความสําเร็จสูง และชวงสําคัญของการจัดประสบการณเพื่อสราง

ความรูที่ดีตอการเรียนนี้ ทั้งไวทและบลูม เห็นวาตองทําในระดับประถมศึกษาเพราะบุคคลที่มีอายุต่ํา
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กวา 14 ปลงมา มีพัฒนาการอยูในขั้นตอนของความสนใจความพึงพอใจ (Whitehead. 1967: 33) 

และเปนชวงการสรางฐานของการสะสมความรูสึกที่ดีตออดีตประสบการณความสําเร็จ ในชั้นเรียนที่

สูงขึ้นไปหรือในเด็กที่อายุมากขึ้น การสรางหรือการเปลี่ยนแปลงความรูสึกจะทําไดยาก (Bloom. 1976: 

104-105) ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสตจึงมีสวนที่ทําใหนักเรียนเกิดความพอใจไดเรียนรูจากวิธีการใหมๆ มีความตื่นเตน พอใจใน

การไดพบและเก็บส่ิงใหม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัลลภ  คงนุรัตน (2547: บทคัดยอ) โดยได

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่4 

ที่ไดรับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง โจทยปญหาการบวกลบ ผลการวิจัยปรากฎ

วา นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูง

กวานักเรียนที่เรียนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับมากและงานวิจัย

ของ วิลาสินี นาคสุข (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ตางกัน 2 รูปแบบ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการจําและความพึงพอใจของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน ผลการวิจัยปรากฎวาผลการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 รูปแบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับ

ความสามารถทางการเรียนที่ตางกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและระดับ

ความสามารถทางการเรียน มีอิทธิพลรวมกันตอความคงทนในการจําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

และงานวิจัยของ รักพงษ วงษธานี (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน โดยใชโปรแกรมบทเรียนคอมพวิเตอรชวย

สอนวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวิธีเรียน

ตางกัน ผลการวิจัยปรากฎวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนรายบุคคลกับการ

เรียนเปนกลุมยอยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมแตกตางกัน นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนเปนรายบุคคลกับการเรียนเปนกลุมยอยมีความคงทนในการเรียนรูภายใน 2 สัปดาห คิดเปน

รอยละ 82.63 และ 85.82 ตามลําดับและนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปน

รายบุคคลกับการเรียนเปนกลุมยอยมีความคงทนในการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนรายบุคคลกับการเรียนเปนกลุม

ยอยมีความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับชอบมาก และไม

แตกตางกัน  
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 ดังนั้นจึงเห็นไดวาความพึงพอใจของผูเรียนเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน

เมื่อผูเรียนมีความพึงพอใจในสิ่งที่ไดเรียนรูยอมสงผลใหผูเรียนมีความกระตือรือรน พยายามเรียนรูและ

ศึกษาเนื้อหาที่นําเสนอ โดยความพึงพอใจในการเรียนเปนปจจัยที่นําไปสูกระบวนการเรียนรูอยางมี

ความสุขและมีคุณภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร และความพึงพอใจ ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน

เครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต แลวขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

……… 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
  

 1. การเลือกโปรแกรมมัลติมีเดียที่ใชสรางหรือเปนสวนประกอบในบทเรียนควรคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชในการทดลองและหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนเพื่อการใชงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

 2. การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต เปนการนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญในแตละดาน ผูวิจัยควรคํานึงถึงความ

พรอมและความรวมมือของบุคลากรในทุกดาน เพื่อที่จะไดสรางและพัฒนาบทเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสม 

 3. การนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี   

คอนสตรัคติวิสตไปทดลองและหาประสิทธิภาพ ผูวิจัยควรตรวจสอบความพรอมและความบกพรอง

ของอุปกรณที่เกี่ยวของ ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชทดลองจริงลวงหนา เพื่อเปนการเตรียม

ความพรอมกอนใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําให

การวิจัยและพัฒนาบทเรียนดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย 

 4. เพื่อการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปนไปดวยความรวดเร็วและไดผลดียิ่งขึ้น ควรมีการฝกทักษะพื้นฐาน ในการใช

โปรแกรม Browser กอนการเรียนรูเพื่อทราบวิธีการและเขาถึงบทเรียนไดอยางถูกตอง 
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 5. ปจจุบันระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมอยางแพรหลายในทุกวงการรวมทั้งวง

การศึกษา ดังนั้น จึงควรมีการสงเสริมและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตใหเพิ่มมากขึ้น เพราะเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูเรียนที่จะศึกษาและแสวงหาความรูดวย

ตนเองและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลตลอดจน สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ไดในทุกที่

ทุกเวลา  

 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 

  1. ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และความพึง

พอใจ เร่ืองโจทยปญหา ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เปนเรื่องหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ควรมีการพัฒนาบทเรียนในเรื่องอื่น  ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หรือในกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืน เพื่อเปนทางเลือกในการนําไปใชในการเรียนการสอนตอไป 

 2..ควรมีการนําทฤษฎีห รือหลักการตลอดจนวิธีการ เรียนรูนอกเหนือจากทฤษฎี                        

คอนสตรัคติวิสต มาใชในการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากบทเรียนนั้น 

 3..ควรมีการศึกษาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร นอกเหนือจากทักษะการแกปญหา 

จากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 4. ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรู ความสนใจของผูเรียนจากการนําทฤษฎีการ

เรียนรู มาใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หรือบทเรียนในรูปแบบอื่นๆ เชน บทเรียน

คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต, หองเรียนเสมือน เปนตน 

 5..ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในการนําทฤษฎี หรือวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันมาใชใน

การออกแบบเพื่อสรางบทเรียน ในเรื่องและสาระการเรียนรู ตลอดจน ระดับชั้นเดียวกัน เพื่อศึกษาผลที่

เกิดขึ้น จากการใชทฤษฎี หรือวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย 
 

ผูเชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามการสรางตนแบบบทเรียนที่สรางขึน้ตามทฤษฎี              
คอนสตรัคติวิสต 
1.  รศ. ชูชีพ  ออนโคกสูง 

     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  ผศ. ชาญชยั  อินทรสนุานนท 

     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.  อ. สุมิตรา  สอนสุข  

    โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
1.  อ.ดร. อุดม  รัตนอัมพรโสภณ  

     โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ แหงมหาวิทยาลัยบูรพา 

2.  ผศ. อลิศรา  เจริญวานิช 

     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.  ผศ. ธีรบุญฤทธิ ์ ควรหาเวชสิทธิ์  

    คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 
1.  ผศ. เกื้อจิตต  ฉิมทมิ  

    โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร)  

2.  ผศ. สุดใจ  ศรีจามร  

    โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) 

3.  อ. จิรากาญจน  ยืนยง  

    โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน (มอดินแดง)  
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ภาคผนวก ข 
 -  แบบสอบถามการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย 
    อินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 -  แบบสอบถามการสรางแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนของ 
    นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย 
    อินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
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เอกสารประกอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 เร่ือง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 แบบสอบถามนี้ใชถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาโครงสราง

ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตรที่สรางขึ้นตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต 

 
บทสรุป 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 มัลติมีเดียเปนสื่อที่มีขอไดเปรียบกวาส่ือเพื่อการศึกษาอื่นๆ เนื่องจากศักยภาพของเครื่อง

คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรทําใหเกิดการประมวลผลขอมูลและนําเสนอขอมูลภาพและ

เสียงอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอก

โรงเรียน. 2546: 10) 

 1..มัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม มีลักษณะเดนคือเก็บขอมูลไดมาก ผูเรียนสามารถใชงาน

ไดงาย นอกจากนั้นยังเก็บรักษาและพกพาไดสะดวก  

 2..มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สามารถออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะ

เจาะจง เชน กลุมอายุ อาชีพ และความรูเพื่อประโยชนสูงสุดของผูเรียน 

 3..ปจจุบันนี้มีการพัฒนาโปรแกรมชวยสรางบทเรียน (Authoring tool) ที่งายตอการใชงาน

มากยิ่งขึ้น ทําใหครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปสามารถสรางบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาไดดวย

ตนเอง 

 แมวาระบบการทํางานของมัลติมี เดียจะมีความสลับซับซอน  และราคาของเครื่อง

คอมพิวเตอรและโปรแกรมการใชงานจะสูงกวาสื่อประเภทอื่นอยูบาง แตประสิทธิภาพของมัลติมีเดียก็

สามารถสรางประโยชนใหการเรียนการสอนไดอยางคุมคา เพราะการออกแบบมัลติมีเดียที่เหมาะสม

และการบูรณาการสื่อหลายๆ ประเภทเขาดวยกัน ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีชีวิตชีวาหลากหลาย

รูปแบบตามความสนใจของผูเรียน มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาจึงมีบทบาทตอการเรียนการสอน 

ดังตอไปนี้ 

 1..มัลติมีเดียชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ ความสะดวกและความ

ตองการของตน 

 2..มัลติมีเดียมีบทบาทของครูจากผูสอนและปอนความรูใหแกนักเรียน เปนผูทําหนาที่ชวย

ชี้แนะและกํากับ 
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 3..มัลติมีเดียทําใหเกิดการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เชน สามารถสรางสถานการณจําลอง 

ชวยใหมีการฝกฝนการแกปญหา ซึ่งจะเปนประโยชนตอวิธีการเรียนรู และกระบวนการคิดหาคําตอบ 

 4..มัลติมีเดียชวยลดขอจํากัดทางภูมิศาสตร เพราะผูเรียนสามารถติดตอโตตอบกับครูและ

นักเรียนดวยกันไดตลอดเวลา  ทั้ งแบบในเวลาเดียวกัน  (Synchronous)  และตางเวลากัน

(Asynchronous) ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงบันทึก และเรียกขอมูลจากคลัง (Digital archive) หองสมุด 

พิพิธภัณฑ และสถานศึกษาทั่วโลกได เปนการสงเสริมโอกาสที่เทาเทียมกันในการศึกษาอีกทางหนึ่ง 

 5..ศักยภาพของมัลติมีเดียมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบตามวิวัฒนาการ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตซึ่งชวยสงเสริมศักยภาพของมัลติมีเดียให

สามารถใหบริการในรูปแบบตางๆ แกผูใชจํานวนมหาศาลบนเครือขายสากล อันเปนประโยชนอยางยิ่ง

ตอการศึกษาที่ไรพรมแดนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 
 องคประกอบของสื่อมัลติมีเดีย   

 ลินดา (Linda. 1995: 5-7) ไดกลาววามัลติมีเดียควรประกอบดวย 

 1..ขอความ.(Text).เปนสื่อพื้นฐานที่ใชนําเสนอใหผูใชไดรับทราบสิ่งที่เสนอหลักในการ

เลือกใชขอความในมัลติมีเดียคือ อานงาย เลือกรูปแบบสีสันและขนาดตัวอักษรใหเหมาะสมใชเทคนิค

ในการนําเสนอขอความในรูปแบบตางๆ เพื่อโยงไปสูการอธิบายความสําคัญหรือความหมาย เชนการ

ใชเทคนิค (Hypertext) ซึ่งสามารถทําไดโดยการเนนสีของตัวอักษร (Heavy Index) เพื่อใหผูใชทราบ

ถึงตําแหนงที่จะเขาสูคําอธิบายเพิ่มเติม 

 2. เสียง (Sound) เปนการนําเสนอเสียงประกอบในการนําเสนอ เชน เสียงดนตรี เสียง

บรรยาย เสียงจากธรรมชาติ เพื่อประกอบการนําเสนอที่เหมือนจริงและใหผูใชรูสึกวาไดอยูใน

สถานการณหรือเหตุการณจริง 

 3. รูปภาพ (Graphics) นําเสนอดวยภาพวาด ภาพถายหรือนําเสนอในรูปไอคอนแทนการ

นําเสนอภาพทั้งหมดในเวลาเดียวกันซึ่งไอคอนนี้ผูใชสามารถเขาสูรายละเอียดทั้งหมดได 

 4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เปนการนําเสนอภาพเพิ่มเทคนิคในการนําเสนอในรูปแบบ

ตางๆ ใหนาสนใจมีชีวิตชีวามากขึ้นกวาภาพนิ่งธรรมดา 

 5. วีดิทัศน (Video) เปนการนําภาพจากวีดิทัศนเขามานําเสนอในระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหมี

ความหลากหลายของภาพในการนําเสนอ 

 6. การปฏิสัมพันธ (Interaction) เปนคุณสมบัติที่มีความโดดเดนกวาสื่ออ่ืนๆ ที่ผูใชสามารถ

โตตอบกับส่ือไดดวยตัวเองและมีโอกาสเลือกที่จะเขาสูสวนใดสวนหนึ่งของการนําเสนอ เพื่อศึกษาได

ตามความพอใจ 
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องคประกอบของการออกแบบเว็บเพจสําหรับการเรียนการสอน 
 แม็คกรีล (McGreal. 1997: 67-74) กลาวไววา เว็บไซตสําหรับรายวิชา มีองคประกอบที่เปน

เว็บเพจ ดังนี้ 

 1..โฮมเพจ (Home Page) เปนเว็บเพจแรกของเว็บไซต โฮมเพจควรมีเนื้อหาสั้นๆ เฉพาะที่

จําเปน เกี่ยวกับรายวิชา ซึ่งประกอบดวย ชื่อรายวิชา ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบรายวิชา สถานทีโ่ฮมเพจ

ควรจะจบในหนาจอเดียว ควรหลีกเลี่ยงที่จะใสภาพกราฟกขนาดใหญ ซึ่งจะทําใหตองใชเวลานานใน

การเปดหนาเว็บเพจ 

 2..เว็บเพจแนะนํา (Introduction) เปนหนาเว็บเพจที่แสดงขอบเขตของรายวิชามกีารเชือ่มโยง 

ไปยังรายละเอียด ของหนาที่เกี่ยวของ ควรจะใสขอความทักทาย ตอนรับ รายชื่อผูที่เกี่ยวกับการสอน

วิชานี้พรอมทั้งการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่อยูของผูที่เกี่ยวของแตละคน และเชื่อมโยงไปยังรายละเอียด

ของวิชา 

 3..เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Course Overview) แสดงภาพรวมโครงสรางของ

รายวิชา มีคําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับหนวยการเรียน วิธีการเรียน วัตถุประสงค และเปาหมายของรายวิชา 

 4..เว็บเพจแสดงสิ่งจําเปนในการเรียนรายวิชา (Course Requirements) เชน หนังสืออาน

ประกอบ บทเรียนคอมพิวเตอร ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือขาย (On-line Resource) เครื่องมือ

ตางๆ ทั้ง ฮารดแวร โปรแกรมอานเว็บที่จําเปนตองใชในการเรียนทางอินเทอรเน็ตโดยใชเว็บเพจ 

 5..เว็บเพจแสดงขอมูลสําคัญ (Vital information) ไดแก การติดตอผูสอนหรือผูชวยสอน ที่อยู

หมายเลขโทรศัพท เวลาที่จะติดตอแบบออนไลนได การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจในการลงทะเบียน 

ใบรับรองการเรียน การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจคําแนะนํา การเชื่อมโยงไปใชหองสมุดเสมือน และการ

เชื่อมโยงไปยังนโยบายของสถาบันการศึกษา 

 6..เว็บเพจแสดงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ (Responsibilities) 

ไดแก ส่ิงที่คาดหวังจากผูเรียนในการเรียนตามรายวิชา กําหนดการสั่งงานที่ไดรับมอบหมาย วิธีการ

ประเมินผลรายวิชา บทบาทหนาที่ของครูผูสอน ผูชวยสอน และผูสนับสนุน เปนตน 

 7..เว็บเปนกิจกรรมที่มอบหมายใหทําการบาน (Assignment) ประกอบดวยงานที่จะมอบ 

หมายหรืองานที่ผูเรียนจะตองกระทําในรายวิชาทั้งหมด กําหนดสงงาน การเชื่อมโยงไปยังกิจกรรม

สําหรับเสริมการเรียน 

 8..เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule) กําหนดวันสงงานวันทดสอบยอย วัน

สอบ เปนการกําหนดเวลาที่ชัดเจนจะชวยใหผูเรียนควบคุมตนเองไดดีข้ึน 

 9..เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resources) แสดงรายชื่อแหลงทรัพยากรสื่อพรอม

กับการเชื่อมโยงไปสูเว็บไซต ที่มีขอมูล ความรูที่เกี่ยวของกับรายวิชา 
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 10..เว็บเพจแสดงตัวอยางแบบทดสอบ (Simple Tests) แสดงคําถาม แบบทดสอบ ในการ

สอบยอย หรือตัวอยางของงานสําหรับทดสอบ 

 11..เว็บเพจแสดงประวัติ (Biography) แสดงขอมูลสวนตัวของผูสอน ผูชวยสอนและทุกคนที่

เกี่ยวของกับการเรียนการสอน พรอมภาพถาย ขอมูลการศึกษา ผลงาน ส่ิงที่นาสนใจ 

 12..เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินผูใหผูเรียนใชในการประเมินผล

รายวิชา 

 13..เว็บเพจแสดงคําศัพท (Glossary) แสดงคําศัพท ดัชนีคําศัพท และความหมายที่ใชในการ

เรียนรายวิชา 

 14..เว็บเพจการอภิปราย (Discussion) สําหรับการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบ 

ถามปญหาระหวางผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอน ซึ่งเปนไปไดทั้งแบบสื่อสารในเวลาเดียวกัน 

(Synchronous Communication) คือ การติดตอส่ือสาร พรอมกันในเวลาตามจริง และสื่อสารตาง

เวลา (Asynchronous Communication) ซึ่งผูเรียนสงคําถามไปในเว็บเพจและผูที่จะตอบคําถาม หรือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะมาพิมพขอความเมื่อมีเวลาวาง 

 15..เว็บเพจประกาศขาว (Bulletin Board) สําหรับใหผูเรียนและผูสอนใชในการประกาศ

ขอความตางๆ ซึ่งอาจเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการเรียนก็ได 

 16..เว็บเพจคําถามคําตอบที่พบบอย (FAQ Pages) แสดงคําถามและคําตอบเกี่ยวของกับ 

รายวิชา โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษา และเรื่องที่เกี่ยวของ 

 17..เว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา คําแนะนําในการออกแบบเว็บไซต ของ

รายวิชา 
 
รูปแบบอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา 

 อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในการศึกษาซ่ึง ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง ได

กลาวถึงรูปแบบการใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาไวดังนี้ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง. 2539: 3-

9) 

 1..การใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการติดตอส่ือสาร อภิปราย ถกเถียง แลกเปลี่ยนสอบถาม

ขอมูลขาวสารความคิดเห็น ทั้งกับผูสนใจศึกษาในเรื่องเดียวกันหรือกับผูเชี่ยวชาญ  

 2..การใชเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการคนหาขอมูลในการเรียนรูดวยตนเอง นักการศึกษา

สามารถใชบริการทางเครือขายอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล การศึกษาคนควา และวิจัยไดหลายวิธี

ที่เปนที่นิยมมากที่สุดคือ ผานทางเวิลด ไวดเว็บ เพราะขอมูลในหลายรูปแบบมีซอฟตแวรสําหรับการ
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อานขอมูลที่สมบูรณมาก และสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันใชงานไดงายและสะดวก ทั้งยังเอือ้ตอการ

บริการอื่นๆ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส, การถายโอนแฟมขอมูล, ยูสเน็ต และ โกเฟอรไวดวย 

 3..การใชเครือขายอินเทอรเน็ตในหลักสูตรการศึกษา สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดวยกัน 

คือ 

  3.1.การประยุกตเครือขายอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่

มีอยูเดิม ปจจุบันนี้ไดมีการใชเครือขายอินเทอรเน็ตในหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนกันอยาง

แพรหลาย เชน รวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตร การคนควาวิจัย การสอบถาม การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

การรับรูทางสังคม   

  3.2.การศึกษาทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต จะชวยขจัดปญหาทางดานการขาด

แคลนผูเชี่ยวชาญ ขอจํากัดดานเวลา และสถานที่ของผูเรียนและผูสอน การศึกษาทางไกลผาน

เครือขายสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนมีการนัดหมายเวลาแนชัด

และในลักษณะที่ผูสอนและผูเรียนไมจําเปนตองมีการนัดหมายเวลาที่ชัดเจน โดยใหผูเรียนสามารถที่

จะเขามาเรียนเวลาใดก็ได  

  3.3.การเรียนการสอนเกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับประเทศไทยสวนใหญยังคง

เปนไปในลักษณะของการเปดอบรมหลักสูตรสั้นๆ หรือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแกประชาชน

ทั่วไปที่สนใจ แตในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาบางแหงก็ไดเร่ิมมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

เครือขายอินเทอรเน็ตโดยจัดใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาตางๆ ใหแกนิสิต นักศึกษากัน

บางแลว  

 
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivist) หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) หรือ

ทฤษฎีสรรคนิยมเปนแนวคิดที่นํามาใชรวมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ อยาง

แพรหลายในปจจุบัน ซึ่งทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสามารถแบงไดเปน 2 กลุม ดังนี้ (Prawat and Floden. 

1994: 37-48) 

 1..คอนสตรัคติวิสตแบบรากฐาน (Radical Constructivist; Cognitive Constructivism) เปน

แนวคิดที่มาจากกลุมนักการศึกษาและ นักจิตวิทยาผูนิยมความคิดของนักจิตวิทยาพัฒนาการชาว

สวิสตคือ จีน เพียเจต (Jean Piaget) ที่มีความคิดวา ความรูคือการเปลี่ยนแปลงโดยถือวาบทบาทของ

ครูเปนผูชวยใหเด็กพัฒนาความคิดและจัดสภาพแวดลอมที่ทาทายวิธีการคิดของเด็กและชวยใหเด็ก

ทดสอบความคิดของตนเอง 
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 2..คอนสตัคติวิสตแบบสังคม (Social Constructivism) คอนสตรัคติวิสตกลุมนี้ประกอบดวย

แนวคิดที่เกี่ยวของกับความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งถือวาเปนผลผลิตทางสังคม โดยมี

ความสัมพันธกับส่ิงตอไปนี้ คือ ความรูพัฒนาผานการเจรจาในการสนทนาแลกเปลี่ยนของชุมชนและ

ผลลัพธของการเรียนรูไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและองคประกอบของประวัติศาสตร 
 
องคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตในดานการเรียนรู ที่กลาวในเบื้องตนแลว     

(ประวีนา  นิลนวล. 2541: 6-8) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

 1..เปาหมายของการเรียนรู (Learning Goals) ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตนั้นให

ความสําคัญกับเปาหมายของการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น ไดแก การใชเหตุผล ความคิดสรางสรรค การ

แกปญหา การเก็บจํา ความเขาใจ การนําไปใช ความยืดหยุนและความสนใจในความครุนคิดโดย

อาศัยความรูและประสบการณที่มีอยูแลวเปนพื้นฐานในการเรียนรูที่สูงขึ้นไป 

 2..เงื่อนไขการเรียนรู (Conditions of Learning) ประกอบดวย  

       2.1.การจัดสภาพแวดลอมที่ซับซอนสําหรับกิจกรรมทางการเรียน (Complex learning 

environments) ทัศนะของกลุมผูเรียนสรางความรูเอง เชื่อวาถาผูเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมที่งายๆ

แลวเมื่อเขาไดพบปญหาที่ยากหรือซับซอนในชีวิตจริง เขาจะหนีปญหาหรือหนีสภาพที่แทจริง 

(Authentic tasks) ทั้งนี้สภาพการณ หรือปญหาที่สรางขึ้นสําหรับการเรียนควรมีความสัมพันธกับ

ผูเรียน เนื่องจากผูเรียนไมไดเขาหองเรียน เพราะความสนใจในการเรียนเหมือนกันทุกคนถาเปนปญหา

หรือสภาพการณที่ผูเรียนพบในหองเรียนมีความสัมพันธกับผูเรียนโดยตรง จะเปนการกระตุนใหผูเรียน

เกิดความสนใจในการเรียนรูได 

    2.2.การจัดเตรียมใหผูเรียนไดมีการทํางานรวมกัน การที่ผูเรียนไดมีโอกาสรวมมือกัน

ทํางานนั้น ไมไดเพียงเพื่อใหผูเรียนไดชวยเหลือกันหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันเทานั้น แตการที่

ผูเรียนไดรวมมือกันทํางานยังชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและวิธีการแกปญหาตางๆ ของผูเรียนแตละ

คนที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนการเสริมประสทิธิภาพของการทํางานใหสูงขึ้นดวย การสงเสรมิ การอภปิรายและ

การมีสวนรวมในความรับผิดชอบถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการเรียนรู 

   2.3.การเตรียมเนื้อหาการสอนใหสอดคลองกัน (Juxtaposition of instructional 

content) ในสภาพการเรียนนั้นควรมีการจัดเตรียมเนื้อหาหรือส่ือการสอนตางๆ ใหสอดคลองกัน แตมี

การนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดมองปญหาไดหลายแงมุม 

    2.4.การใหความสําคัญกับการสะทอนความคิดของผูเรียน (Nurturance of reflexivity) 

การสะทอนความคิดเห็นของผูเรียนนั้นจะเปนการกระตุนใหผูเรียนไดตระหนักถึงความหมายของสิ่งที่
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ผูเรียนสรางขึ้นซึ่งการที่ผูเรียนไดรูถึงการคิดของตนเองไดนั้น จะทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด

แกปญหาการคิดคน หรือการสํารวจความรูใหมๆ ในระดับที่สูงขึ้นดวยตนเอง 

     2.5 การสอนเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียน (student-centered) ผูเรียนไมใชเพียงฝายรับ

หรือเปนผูตอบรับแตควรจะมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน

ตามความตองการทางการเรียนรูของตน ผูเรียนจะไมสามารถเปนผูคิดหรือเปนผูเรียนไดถาเขาขาด

โอกาสในการจัดการกับการเรียนรูของตนเอง 

 3. วิธีการสอน (Methods of Instruction) วิธีการสอนถือวาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการเรียนรู

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

     3.1 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและการออกแบบสื่อตางๆ เชน Microworlds and 

Hypermedia Designs ตามชื่อ Microworlds คือ ส่ิงเล็กๆ แตเปนสิ่งที่เปนสภาพการณที่แทจริง

สําหรับการคนพบและการสํารวจ ตัวอยางของ Microworlds ไดแก โปรแกรมภาษา (Logo) เปน

โปรแกรมที่จะกระตุนใหเด็กไดมีการสํารวจและมีการคนพบดวยตนเอง  โดยมีเตาเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการเรียนรูของเด็กๆ เปนการสนับสนุนการเรียนรู โดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง  และการจัด

สภาพแวดลอมเพื่อใหเด็กไดลงมือกระทํากิจกรรมอยางแทจริง 

    3.2 การฝกฝนทางปญญา (Cognitive Apprenticeships) การที่ผูเรียนสามารถเขารวม

กิจกรรมไดอยางแทจริง ไดลงมือกระทําจริงๆ ถือไดวาเปนการฝกฝนทางปญญาอยางหนึ่ง 

     3.3 การเรียนรูจากการทํางานรวมกันโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ (Collaborative 

Learning and Computer-based Tools) เครื่องมือดังกลาวเรียกวา Bubble Dialogue ซึ่งสรางโดย

Language Development และ Hypermedia Group เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยใหผูเรียน

สามารถพัฒนาความสามารถทางดานภาษา โดยผูเรียนสามารถสรางบทสนทนาผานตัวละครในใน

คอมพิวเตอร ซึ่งผูเรียนสามารถสรางบทสนทนาตามที่ตนตองการ ทั้งที่ผูเรียนสามารถเปดเผยตอผูอ่ืน

ไดและไมสามารถเปดเผยไดโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรจะทําหนาที่เปนผูแกไข (Editing) การสะทอน

(Reflection) และการสนับสนุน (Support) เพื่อใหผูเรียนไดเกิดพัฒนาการทางดานภาษา 

 

 การนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตไปใชในการเรียนการสอน 

 จากแนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูไดดวย

ตนเองดังนั้นจึงมีผูเสนอหลักการนําทฤษฎีดังกลาวไปใชในการเรียนการสอนดังนี้ 

 เทราทแมน และลิชเทนเบิรก (Troutman and Lichtenberg. 1995: 36-37) ไดกลาวถึงการ

เตรียมการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตตองคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1. ควรตั้งจุดมุงหมายในการจัดประสบการณในการเรียนรู 
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 2. คิดพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับ ผูเรียนทางดาน อายุ ระดับพัฒนาการ สถานะทางสังคม 

พื้นฐานทางวัฒนธรรม ผลการเรียนที่ผานมา 

 3. จัดหาอุปกรณการสอนที่ชวยใหเขาใจการเรียนหลักการใหไดดีข้ึน หรือทฤษฎีที่เขาใจงาย

แกผูเรียน อุปกรณการสอนควรจะแสดงวิธีการที่จะทําใหเขาใจการเรียนไดงายโดยมีข้ันตอนใหเห็น 

และทฤษฎีทําใหเขาใจงายควรจะชวยเมื่อผูเรียนลืมข้ันตอนในการทํา ทฤษฎีควรจะยืดหยุนเพียง

พอที่จะเชื่อมโยงกับหลักการอื่น ไมใชอุปกรณการสอนแคความสนุก หรือดึงดูดความสนใจเทานั้น ควร

จะใชไดจริงและพิสูจนใหเห็นขั้นตอนจะดีกวา 

 4. เลือกภาษาและภาพ ที่เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน 

 5..ใช เ ร่ืองราวที่ เปนปญหาในการชักจูง เด็กให เด็กอยากเรียนหลักการใหมๆ  และ

ความสามารถใหมๆ 

 6. เลือกจุดสําคัญในการสํารวจวาคําถามที่สรางจะถูกถาม ณ ที่ใด ควรจะทํารายการวา

ปญหาไหนควรจะถูกถาม และทบทวนคําถามทุกครั้งหลังมีการสอน แนใจวาคําถามไมใช แบบ “ใช” 

หรือ “ไม” แคนั้น ควรจะหาคําถามที่ตองใหผูเรียนคอยสังเกตและใหลองหาขอสรุปมีโอกาสที่คิดและหา

คําตอบ 

 7. สังเกตพฤตกิรรมของผูเรียนวาสามารถผานการเรียนการรสอนไปไดแบบไหนและวิเคราะห

ความกาวหนาของผูเรียน 

 นอกจากนี้ เฉิดศักดิ์  ชุมนุม (2541: 21) ไดกลาวถึงหลักในการพิจารณาการจัดเตรียม

กิจกรรมในการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใชในการเรียนการสอนดังนี้ 

 1..ตองจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูใหมีทางเลือก ลดทอนความกดดันและสงเสริมใหเกิด

ความคิดริเร่ิม ปจจุบันนี้การเรียนการสอนมักเนนหนักในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

ผูเรียนตองอยูในกรอบและปฏิบัติตามสิ่งที่ครูบอกทุกอยางจนตนเองไมมีทางอื่นที่จะเลือกได 

 2. จัดบริบทการเรียนรูซึ่งสนับสนุนความเปนอิสระของผูเรียนในขณะเดียวกันผูสอนตองทํา

หนาที่เปนผูสนับสนุนที่ดี เพื่อพัฒนาผูเรียนซึ่งอยูระหวางการเขยิบจากการพึ่งพาผูอ่ืนมาพึ่งพาตนเอง

(ซึ่งวิกอทสกี้ เรียกวา Zone of Proximal development) ใหสามารถกาวขึ้นมาได ส่ิงแวดลอมการ

เรียนรูในขอนี้ยังหมายถึงเพื่อนๆ ของผูเรียน ซึ่งจากการทํางานดวยกันดวยดี มีความเกื้อกูลสนับสนุน

ซึ่งกันและกันดี ยอมเปนปจจัยสนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาการเรียนรูไดดีดวย 

 3..ผูเรียนมีโอกาสที่จะใชความรูเรียนในบริบทที่เหมาะสม เพื่อใหเด็กเห็นความเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งที่เรียนรูกับโลกแหงความเปนจริงภายนอก 

 4. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูโดยตนเอง โดยสอนใหมีทักษะและเจตคติที่เหมาะสมตอการ

แสวงหาและสรางความรู 



 143 

 5. เสริมสรางศักยภาพของผูเรียนใหพรอมที่จะเรียนรู ซึ่งรวมทั้งการยอมรับความผิดพลาด

เปนเรื่องธรรมดาและเปนสิ่งที่ชวยใหสามารถแสวงหาสิ่งที่ดีกวาและถูกตองไดตอไป 

 
คุณคาของการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใชในการจัดการเรียนรู 
 ในการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงเนนใหผูเรียน

เกิดสิ่งตางๆเหลานี้ คือ (สุมาลี ชัยเจริญ. 2548: 109) 

 1. เพิ่มแรงจูงใจ กิจกรรมในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ซึ่งมีแนวโนมที่จะให

ความสําคัญตอผูเรียน และสภาพจริง(Authentic)ซึ่งถือวาเกิดจากความสนใจที่มาจากภายใน ดังนั้น

จึงเปนแรงจูงใจที่มาจากภายในของผูเรียน 

 2. สงเสริมการคิดอยางมีวิจารญาณ (Encourages Critical Thinking) ภารกิจการเรียนรูตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่ผานการลงมือกระทําของผูเรียนอยางตื่นตัวภารกิจการเรียนรูตามสภาพ

จริง และการจัดใหผูเรียนควบคุมการเรียนของตนเองและสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณตลอดจน

การสรางความรูดวยตนเองใหมากกวาเดิมมีการถายโอนความรู การสรางความหมายในการเรียนรูของ

ตนเอง 

 3. สงเสริมการเรียนที่หลากหลาย (Accommodate Diverse Learning Styles) ส่ิงแวดลอม

ทางการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยทั่วไปแลวจะเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูเปน

รายบุคคล สรางความหมายจากแหลงการเรียนรูที่เปนปจจัยภายนอก ซึ่งอาจจัดใหผูเรียนทําการ

ควบคุมการเรียนรูของตนเองมากขึ้น ดังนั้นผูเรียนจะปรับแบบการเรียนตามความสามารถหรือความ

ตองการไดมากยิ่งขึ้น 

 4. สนับสนุนการเสาะแสวงหาความรู (Support Natural Inquiry) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเปน

กระบวนการที่สามารถคาดเดาไดวา เปนกระบวนการพัฒนาการสรางความรู การเรียนรูและ

ประเมินผลที่เกิดจากการสรางความรูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
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วิชาคณิตศาสตร 
 เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหา 
 ประกอบดวย 3 เร่ืองยอยคือ 

   เร่ืองที ่1   การบวกและลบ 

   เร่ืองที่ 2   การคูณและหาร 

   เร่ืองที่ 3   การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวกให ผูเรียนสามารถหาผลบวกของจาํนวนตัง้แตสองจํานวนและ 

    ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการลบให ผูเรียนสามารถหาผลลบของจํานวนตั้งแตสองจํานวนและ 

    ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

3. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ ระคนให ผูเรียนสามารถหาผลบวก ลบ ระคนของจํานวนตั้งแต 

    สองจํานวนและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

4. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณให ผูเรียนสามารถหาผลคูณของจาํนวนตัง้แตสองจํานวนและ  

    ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

5. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการหารให ผูเรียนสามารถหาผลหารของจาํนวนตัง้แตสองจํานวนและ 

    ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

6. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการคูณ หาร ระคนให ผูเรียนสามารถหาผลคูณ หาร ระคนของจํานวนตั้งแต 

    สองจํานวนและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 

7. เมื่อกําหนดโจทยปญหาการบวก ลบ คณู หาร ระคนให ผูเรียนสามารถหาผลบวก ลบ คูณ หาร  

    ระคน ของจํานวนตัง้แตสองจํานวนและตระหนกัถงึความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง การสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรมลัติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
วิชาคณิตศาสตร ทีส่รางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 
คําชี้แจง    แบบประเมินชดุนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

        ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 

  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการสรางบทเรียนคอมพวิเตอร 

  มัลติมีเดยีบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึน้ตาม 

  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

  ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 
 กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง และเติมคําหรือขอความลงใน

ชองวาง  

1. ชื่อ..............................................................นามสกลุ........................................................... 

2. คุณวุฒิทางการศึกษา  

         ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา สาขา...................................................................... 

                   ปริญญาโท หรือเทียบเทา สาขา....................................................................... 

        ปริญญาเอก หรือเทียบเทา สาขา...................................................................... 

         อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 

3. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 

4. ประสบการณดานการสอน 

  ระดับอุดมศึกษา..................ป 

  ระดับมัธยมศกึษา................ป 

  ระดับประถมศึกษา..............ป 

  ระดับอ่ืนๆ...........................ป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพื่อแสดงระดับความคิดเห็น เห็นดวย ไมแนใจ และไม

เห็นดวย กับขอความตางๆ ดังนี้ 

 

ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอคําถาม 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ดานรายละเอียดหนาโฮมเพจ    

1.   ควรระบุชือ่วิชา ระบุชื่อผูสอน    

2.   ควรระบุหวัขอเร่ือง สาระสําคัญของรายวิชา    

3.   ควรระบุผลการเรียนรูทีค่าดหวงัจากการเรียน    

4.   ควรมีคําอธิบายคาํแนะนําการใชบทเรียน    

5.   ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของผูสอน    

6.   ควรมีรายละเอียดขอมูลของผูเรียน    

7.   ควรมีการเขาสูระบบของผูเรียนโดยการใสชื่อและ   

      รหัสผานเพื่อเขาสูหองเรยีน 

   

ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน    

8.   เนื้อหาควรมีความสมบรูณในตนเองสาํเร็จรูป    

9.   เนื้อหาควรมีลักษณะเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม    

10. เนื้อหาควรมีทั้งภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว ขอความ   

      กราฟก และเสียง 

   

11. ควรมีการใชคําถามกระตุนผูเรียนในการเรียนรู    

12. ควรมีสถานการณที่สงเสริมใหผูเรียนไดคิด 

      แกปญหา 

   

13. ควรมีการสรางจุดเชื่อมโยงไปยงัแหลงเสริมความรูที ่

      เกี่ยวของใหผูเรียน 

   

14. ควรมีการติดตอระหวางผูเรียนและผูเรียน ตลอดจน 

      ผูเรียนและผูสอนโดยใชกระดานขาว 

   

15. ควรมีการติดตอระหวางผูเรียนและผูสอนโดยใช 

      จดหมายอิเล็กทรอนกิส 

   



 147 

ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอคําถาม 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

16. ควรมีการติดตอระหวางผูเรียนและผูเรียน 

      ตลอดจนผูเรียนและผูสอนโดยใชหองสนทนา 

   

17. ควรมีการติดตอระหวางผูเรียนและผูสอนโดยใช 

      โทรศพัท 

   

ดานการวัดและประเมินผล    

18. ควรมีแบบฝกหัดระหวางเรียนดวยตนเองผาน 

      ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

   

19. ควรมีแบบทดสอบทายบทเรียนผานระบบเครือขาย 

      อินเทอรเน็ต 

   

20. ควรมีการแรงเสริมใหแกเรียนเมื่อตอบคําถาม    

      ถูกตอง 

21. ควรมีการแสดงผลของคะแนนเมื่อผูเรยีนทําแบบ    

      ฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบทายบทเรียน 

   

22. ควรมีการแสดงคาของผลคะแนนเปนรอยละในการ 

      ทาํแบบทดสอบทายบทเรียนของผูเรียน 

   

ดานการนําเสนอผลงาน    

23. ควรมีการสงเสริมการทาํกิจกรรมของผูเรียนดานการ 

      ใชความรูที่เรียนมาประยุกตใช 

   

24. ควรมีสวนใหผูเรียนไดแสดงผลงานของตนเอง    

25. ควรมีการรวมแสดงความคิดเห็นของผูเรียน ผูสอน     

      ตลอดจนผลงานของผูเรียน 
 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................

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

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

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

                      ลงชื่อ..........................................................ผูประเมนิ   

                                                                          (.........................................................) 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง การสรางแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอนิเทอรเน็ต วชิาคณิตศาสตร  

ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 

คําชี้แจง    แบบประเมินชดุนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

        ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 

  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบวัดความพงึพอใจ 

  ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย   

  อินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึน้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

  ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 

 

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 
 กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง และเติมคําหรือขอความลงใน

ชองวาง  

1. ชื่อ..............................................................นามสกลุ........................................................... 

2. คุณวุฒิทางการศึกษา  

         ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา สาขา...................................................................... 

                   ปริญญาโท หรือเทียบเทา สาขา....................................................................... 

        ปริญญาเอก หรือเทียบเทา สาขา...................................................................... 

         อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. 

3. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 

4. ประสบการณดานการสอน 

  ระดับอุดมศึกษา..................ป 

  ระดับมัธยมศกึษา................ป 

  ระดับประถมศึกษา..............ป 
    ระดับอ่ืนๆ...........................ป 
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 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย
บนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ทีส่รางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพื่อแสดงระดับความคิดเห็น เห็นดวย ไมแนใจ และไม

เห็นดวย กับขอความตางๆ เหลานี้เพื่อใชคัดเลือกขอคําถามนําไปใชในแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูเรียน ดังนี้ 
 

ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอคําถาม 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ดานลักษณะของตัวอักษร ขอความ กราฟก    

1.   รูปภาพและกราฟกที่ใชประกอบในบทเรียน    

2.   รูปแบบของตัวอักษร    

3.   สีของตัวอกัษรที่ใชในเนือ้หาบทเรียน    

4.   ขนาดของตัวอักษรที่ใชในบทเรยีน    

5.   เสียงประกอบบทเรียน    

ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน    

6.   ลักษณะและวิธีการเขาสูบทเรียน    

7.   การเรียนการสอนชวยใหผูเรียนเรียนรูไดตามอิสระ    

8.   ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา    

9.   ผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาไดตามตองการ    

10. นักเรียนสามารถยอนกลับไปศึกษาบทเรียนได 

      ตามตองการ 

   

ดานการติดตอปฏิสัมพันธ    

11. ผูเรียนสามารถมีปฎิสัมพันธระหวางเพื่อนในชั้นเรยีน    

12. ผูเรียนสามารถมีปฎิสัมพันธกับผูสอน    

13. ผูเรียนสามารถติดตอไดทั้งในและนอกเวลาเรียน    

14. การมหีลากหลายชองทางในการติดตอส่ือสาร    

15. ชวยเสริมสรางความกลาในการถามและแสดง 

      ความคิดเห็นของผูเรียน 
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ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอคําถาม 

ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ 

   ดานบรรยากาศในการเรียนและการเชือ่มโยงแหลง
ความรูเพิม่เติม 

16. นักเรียนเรยีนอยางมีความสุขในการเรยีน    

17. นักเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนแตละเรื่องตาม    

       ความตองการของตนเอง 

18. นักเรียนสามารถเรยีนไดแมวาไมไดอยูภายใน    

      หองเรียน 

19. นักเรียนสามารถคนควาความรูจากแหลงการเรียนรู    

       เพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

   20. นักเรียนสามารถนําความรูจากการเรียนไปประยุกตสู 

       การเรียนรูใหมดวยตนเอง  

   ดานการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

21. การมีรูปภาพประกอบชวยใหเขาใจและนาสนใจมาก    

      ข้ึน 

22. การทําแบบฝกหัดผานเครือขายอินเทอรเน็ต    

23. การทําแบบทดสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ต    

24. การแสดงผลคะแนนของแบบฝกหัดและแบบทดสอบ    

25. การใชอักษรที่เนนขอความในแบบฝกหัด    

   ดานอื่น ๆ 

26. ระยะเวลาในการโหลดขอมูล    

27. นักเรียนสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง    

28. วิธกีารเขาสูระบบการเรยีน    

29. การใชคอมพิวเตอรในการเรียนรูดวยตนเอง    

30. รูปแบบการเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต    
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ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................

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

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

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

     ลงชื่อ..........................................................ผูประเมนิ   

                                                                     (.........................................................)  

   ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสงูทีก่รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
 -  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย 
    อินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
    สําหรับผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 -  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย 
    อินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
    สําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
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แบบประเมินคุณภาพ 
 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต    
วิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหา ที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต                

สําหรับผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

คําชี้แจง    แบบประเมินชดุนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

        ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 

  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 

  มัลติมีเดยีบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึน้ตาม 

  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

  ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 
 กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง และเติมคําหรือขอความลงใน

ชองวาง  

1. ชื่อ.................................................................นามสกุล.............................................................. 

2. คุณวุฒิทางการศึกษา  

         ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา สาขา............................................................................ 

                   ปริญญาโท หรือเทียบเทา สาขา............................................................................. 

        ปริญญาเอก หรือเทียบเทา สาขา............................................................................ 

         อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

3. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน
เครือขายอินเทอร เน็ต  วิชาคณิตศาสตร  เรื่องโจทยปญหา  ที่สรางขึ้นตามทฤษฎี              
คอนสตรัคติวิสต 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ทานกําลังประเมินอยูนี้มีคุณภาพอยู

ในเกณฑใด กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

เกณฑในการประเมินไดกําหนดคาระดับคะแนน ดังนี้ 

5 คะแนน  หมายถึง มีคุณภาพในระดับดีมาก 

4 คะแนน  หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 

 3 คะแนน  หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 

 2 คะแนน  หมายถึง มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 

 1 คะแนน  หมายถึง มีคุณภาพในระดับใชไมได 

 

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ดานเนื้อหากิจกรรมการเรียนและ 
    การดําเนนิเรื่อง 

     

  1.1 ความสอดคลองของเนือ้หากับผลการ     

        เรียนรูทีค่าดหวงั 

     

  1.2 ความชัดเจนและความถูกตองของเนือ้หา      

  1.3 ความเหมาะสมของการเรียงลําดับเนือ้หา      

  1.4 ความชัดเจนของภาษาที่ใช      

  1.5 เนื้อหากอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน      

  1.6 ความนาสนใจในการดําเนนิเรื่อง      

2. ดานกราฟกและเสียง      

  2.1 ความสอดคลองของภาพประกอบกับ   

        เนื้อหาทีน่ําเสนอ 

     

  2.2 ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบ      

  2.3 ความเหมาะสมของตาํแหนงการวางภาพ      
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  2.4 ความชัดเจนของเสยีงบรรยาย      

  2.5 การออกแบบโดยรวมนาสนใจ      

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
3. ดานตัวอักษรและการใชส ี      

  3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษร 

        อานไดงายชัดเจน 

     

  3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรที่ใช      

  3.3 ความเหมาะสมของสตีัวอักษร      

  3.4 ความเหมาะสมของสพีื้นหลังบทเรียน      

  3.5 ความเหมาะสมของการใชสีในการออกแบบ      

4. ดานกจิกรรมแบบฝกหดัระหวางเรียน 
   และแบบทดสอบ 

     

  4.1 ความชัดเจนของขอคําถามใน 

        แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

     

  4.2 ความเหมาะสมของรูปแบบการนาํเสนอ 

        คาํถามกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

     

  4.3 ความเหมาะสมของการนําเสนอคําตอบ 

        ในแตละครั้งที่ผูเรียนเขามาทําแบบฝกหัด 

         หรือแบบทดสอบ 

     

  4.4 แบบฝกหัดและแบบทดสอบสอดคลองกับ 

         ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

     

  4.5 ความเหมาะสมของรูปแบบการสรุป 

         คะแนน 

     

5. ดานกจิกรรมปฎสิัมพันธ      

  5.1 ความเหมาะสมของกจิกรรมการมี  

        ปฎิสัมพนัธโดยใช  Web Board 

     

  5.2 ความเหมาะสมของกจิกรรมการมี                  

        ปฎิสัมพนัธโดยใช Chat Room 
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  5.3 ความเหมาะสมของกจิกรรมการม ี

        ปฎิสัมพนัธโดยใช E-Mail 

     

 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................

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

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

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

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

     6. การคนควาแหลงความรูเพิ่มเติม 

  6.1 จัดการคนควาเปนหมวดหมูงายตอการ       

         เชื่อมโยงการเรียนรู 

  6.2 ความเหมาะสมของเวบ็ไซตที่ใชในการ        

        เชื่อมโยงความรู 

     7. ดานการจดัการบทเรียนคอมพิวเตอร 
   มัลติมเีดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

  7.1 ผูเรียนสามารถใชบทเรียนไดสะดวก      

  7.2 ผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนไดดวย      

        ตนเอง  

  7.3 การจัดรูปแบบหัวขอแตละหัวขอชวย      

        ใหผูเรียนไมหลงทาง 

  7.4 การเชื่อมโยง (link) ใชงานไดอยางม ี      

        ประสิทธภิาพ 

  7.5 มีการจัดเก็บขอมูลของผูเรียนอยาง      

        เปนระบบ 
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.................................................................................................................................................... 

    ลงชื่อ..........................................................ผูประเมนิ   

                                                                            (.........................................................)  

   

           ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสงู ในการสละเวลาตอบแบบประเมินในครั้งนี ้

 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
วิชาคณิตศาสตรที่สรางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต    

สําหรับผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 
 

คําชี้แจง    แบบประเมินชดุนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

        ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 

  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพวิเตอร 

  มัลติมีเดยีบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ที่สรางขึน้ตาม 

  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

  ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 
 กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง และเติมคําหรือขอความลงใน

ชองวาง  

1. ชื่อ.................................................................นามสกุล.............................................................. 

2. คุณวุฒิทางการศึกษา  

         ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา สาขา............................................................................ 

                   ปริญญาโท หรือเทียบเทา สาขา............................................................................. 

        ปริญญาเอก หรือเทียบเทา สาขา............................................................................ 

         อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 

3. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 
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ศาสตราจารย 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจง :  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองความคดิเห็นของทาน 

คําอธิบายระดบัความคิดเหน็ 

5 คะแนน  หมายถึง มีคุณภาพในระดับดีมาก 

4 คะแนน  หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 

 3 คะแนน  หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 

 2 คะแนน  หมายถึง มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 

 1 คะแนน  หมายถึง มีคุณภาพในระดับใชไมได 

 

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
บนเครือขายอินเทอรเน็ตดานเนื้อหา 

 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 

     1. กิจกรรมการเรียนเนื้อหา 

1.1 ความถูกตองของเนื้อหา      

1.2 ความสมบูรณของเนื้อหา      

1.3 ความสอดคลองของเนือ้หากับผลการ      

      เรียนรูที่คาดหวงั 

1.4 ความเหมาะสมของการเรียงลําดับข้ัน      

      เนื้อหา 

1.5 ความถูกตองของการใชภาษา      

1.6 ความสอดคลองระหวางรูปภาพและ      

      เนื้อหา 

    2. กิจกรรมการทําแบบฝกหัดและ  
   แบบทดสอบ 

2.1 ความเหมาะสมของภาพที่ใช      
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2.2 ความชัดเจนของขอคําถาม      

2.3 ความเหมาะสมของจาํนวนขอแบบฝกหัด 

      และแบบทดสอบทายบทเรียน 

     

2.4 ความสอดคลองของคําถามกบัผลการ 

      เรียนรูที่คาดหวงั 

     

2.5 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน      

คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
บนเครือขายอินเทอรเน็ตดานเนื้อหา 

 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
3. กิจกรรมการคนควาแหลงความรู 
   เพิ่มเติม 

     

3.1 ความเหมาะสมของเว็บไซตที่ใชเชื่อมโยง 

      ขอมูล 

     

3.2 ความเหมาะสมในการแบงหมวดหมูของ 

      การเชื่อมโยงความรู 

     

3.3 ความสอดคลองกับเนื้อหาและผลการ 

      เรียนรูที่คาดหวงั 

     

3.4 ความถูกตองของภาษาที่ใช      

3.5 ความเหมาะสมของรูปภาพประกอบ      

 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................

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

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

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

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

    ลงชื่อ..........................................................ผูประเมนิ   

                                                                           (.........................................................)  

   

           ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสงู ในการสละเวลาตอบแบบประเมินในครั้งนี ้
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ภาคผนวก ง 
-  แบบทดสอบและแบบสอบถาม  
-  คาความยากงาย คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร 
 

เรื่องโจทยปญหา 
 

คําช้ีแจง 
1. แบบทดสอบนีม้ี 3 ตอน ตอนละ 10 ขอ รวมทั้งหมด 30 ขอ ใชเวลาในการทาํ 50 นาท ี

2. แบบทดสอบแตละขอมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ใหนักเรียนเลอืกตอบขอที่ถกูตองเพยีงขอเดียว

เทานัน้ ถานกัเรียนตอบตั้งแต 2 ตัวเลือก ข้ึนไป ถือวานกัเรียนตอบขอนั้นผิด 

3. การตอบใหกากบาททับขอทีถู่กตองที่สุดเพียงขอเดียวเทานั้นลงในกระดาษคําตอบ 

4. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหผูเรียนทาํเครื่องหมายดังนี ้        x 
หรือใชน้ํายาลบคําผิดลบคําตอบที่ไมตองการใหสะอาด 
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แบบทดสอบโจทยปญหาคณิตศาสตร ตอนที ่1  จํานวน 10 ขอ 

ใหนักเรียนกากบาท (X) ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

 

1. อาคารหลังแรกสูง 2,452 ฟุต อาคารหลงัที่สองสูง 1,230 ฟุต อาคารหลังแรกสงูกวาหลงัที่สองกี ่

    ฟุต  

 ก. 822   ฟุต  ข. 1,000   ฟุต 

ค. 1,222 ฟุต  ง.  1,500   ฟุต 

2. ลุงเลี้ยงปลานิลจํานวน 1,300 ตัว ขายไป 750 ตัว เหลือปลานิลในบอกี่ตัว 

 ก. 250  ตัว  ข. 350  ตัว 

 ค. 450  ตัว  ง. 550  ตัว 

3. กานกลวยขายที่ดนิไดเงนิ 95,750 บาท ขายคอมพวิเตอรไดเงิน 52,350 บาท กานกลวยขาย 

    ที่ดนิไดมากกวาเครื่องคอมพิวเตอรกี่บาท  

 ก. 43,400 บาท   ข. 54,700 บาท 

 ค. 67,800 บาท  ง. 78,400 บาท 

4. ขนุนสะสมแสตมป ได 8,520 ดวง พี่ใหมาอีก 2,550 ดวง ขนุนมีแสตมปทั้งหมดกีด่วง  

 ก. 11,070   ดวง  ข. 11,700   ดวง 

 ค. 11,500   ดวง  ง. 11,050   ดวง 

5. ปาชื่นขายดอกกลวยไมจํานวน 6,230 ดอก  ขายดอกบานไมรูโรยจํานวน 2,230 ดอก ขายดอก 

    กหุลาบได 1,000 ดอก ปาชื่นขายดอกไมไดทั้งหมดกีด่อก  

 ก. 8,650  บาท  ข. 9,460  บาท 

 ค. 6,680  บาท  ง. 5,800   บาท 

6. โรงงานแหงหนึง่ผลิตรองเทาผูชายได 15,200 คู ผลิตรองเทาผูหญงิไดมากกวารองเทาผูชาย  

    4,600 คู โรงงานแหงนี้ผลิตรองเทาผูหญิงไดทั้งหมดกี่คู  

 ก.  79,504  คู  ข. 51,290  คู 

 ค. 36,980  คู  ง.  19,800 คู 

7. มาลีมีเงนิ 86,000 บาท จายคาซื้อที่ดนิไป 74,000 บาท ไดรับดอกเบี้ยจากการฝากเงินธนาคาร   

    20,000 บาท มาลีมีเงินเทาไร  



 163 

 ก. 65,000  บาท    ข. 54,000  บาท 

 ค. 32,000  บาท  ง. 21,000  บาท 

 

8. โรงพิมพแหงหนึ่งวันแรกผลิตหนงัสือไดจํานวน 2,500 เลม วันที่สองผลิตได 4,080 เลม ขาย 

    ใหกับรานคาไปจํานวน 1,530  เลม เหลอืหนงัสือในโรงพิมพกี่เลม  

 ก. 3,940  เลม   ข. 4,500  เลม 

 ค. 7,080  เลม   ง. 5,050  เลม 

9. ปงปอนด ซือ้โทรศัพทมือถือ 5,000 บาท ซื้อวิทยุ 4,500 บาท ปงปอนดจายเงนิไป 10,000 บาท 

    จะไดรับเงนิทอนเทาไร  

 ก. 800 บาท  ข. 700 บาท 

 ค. 600 บาท  ง. 500 บาท 

10. โรงเรียนแหงหนึง่มนีักเรยีนจาํนวน 2,050 คน เปนนกัเรียนที่อยูสีแดง 750 คน อยูสีเหลือง          

      500 คน ทีเ่หลืออยูสีเขียวกี่คน  

 ก. 400 คน  ข. 800 คน 

 ค. 600 คน  ง. 1,000 คน 
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แบบทดสอบโจทยปญหาคณิตศาสตร ตอนที ่2  จํานวน 10 ขอ 

ใหนักเรียนกากบาท (X) ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

1. รานคาขายเสื้อราคาตัวละ 200 บาท ขายไดจํานวน 50 ตัว จะไดเงนิเทาไร  

ก. 1,000 บาท   ข. 1,500 บาท 

ค. 10,000 บาท  ง. 15,000 บาท 

2. แดนขายน้าํอัดลมแกวละ 5 บาท ในหนึ่งเดือนเขาขายน้ําอัดลมได 837 แกว ส้ินเดือนเขาจะ 

    ไดรับเงินเทาไร 

 ก. 5,730 บาท  ข. 6,400 บาท 

 ค. 4,185 บาท  ง. 3,760 บาท 

3. กลองใบหนึง่บรรจุขนมได 500 ถุง ถามกีลองทัง้หมด 850 กลอง จะบรรจุขนมไดทั้งหมดกี่ถุง 

 ก. 954,000 ถุง  ข. 275,000 ถงุ 

 ค. 425,000 ถงุ    ง.  153,000 ถุง 

4. อ้ัมมียางลบ 480 กอน จดัใสกลอง กลองละ 24 กอน จะไดกี่กลอง 

 ก. 10 กลอง  ข. 20 กลอง 

 ค. 30 กลอง  ง. 40 กลอง 

5. มาลีมีคุกกี ้3,750 ชิ้น จัดใสกลองเพื่อนาํไปขายกลองละ 25 ชิ้นจะไดกี่กลอง 

 ก. 153 กลอง  ข. 152 กลอง 

 ค. 151 กลอง  ง. 150 กลอง 

6. รานคาขายสมุดราคาเลมละ 20 บาท ไดเงินทั้งหมด 600 บาท รานคาจะขายหนังสือไดทั้งหมดกี่ 

    เลม 

 ก. 15 เลม  ข. 30 เลม 

 ค. 45 เลม  ง. 65 เลม 

7. ผลไมกระปองราคาโหลละ 132 บาท ผลไมกระปองราคากระปองละกี่บาท 

 ก. 44 บาท  ข. 22 บาท 

 ค. 33 บาท  ง. 11 บาท 

8. มีแอปเปล 50 กลอง บรรจุกลองละ 30 ผล นาํไปแบงขายใหรานคา 5 ราน เทาๆกนัแตละรานจะ 

    ไดแอปเปลกี่ผล 
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 ก. 300 ผล  ข. 400 ผล 

 ค. 500 ผล  ง. 600 ผล 

 

9. กะละแมร มีไขไก 80 ตะกรา แตละตะกรามีไข 10 ฟอง นําไปขายใหกับพอคา 4 คน คนละเทาๆ  

    กนั พอคาแตละคนจะไดไขไกคนละกี่ฟอง 

 ก. 500 ฟอง  ข. 400 ฟอง 

 ค. 300 ฟอง  ง. 200 ฟอง 

10. ชินจงัมีแสตมป 500 ชิ้น เนเนจังมีแสตมปเปนสามเทาของชินจัง ถาเนเนจงันาํแสตมปของตน 

      มาจัดใสไวในสมุดหนาละ 30 ดวง จะตองใชสมุดไปกี่หนา 

 ก. 45 หนา  ข. 50 หนา 

 ค. 55 หนา   ง. 60 หนา    
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แบบทดสอบโจทยปญหาคณิตศาสตร ตอนที ่3  จํานวน 10 ขอ 

ใหนักเรียนกากบาท (X) ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ปาปุยขายดอกกุหลาบ 623 ดอก ราคาดอกละ 15 บาท นาํเงนิที่ไดไปฝากธนาคาร 6,500 บาท  

    ปาปุยจะเหลือเงินกี่บาท 

 ก. 2,845  บาท  ข. 3,450  บาท 

 ค. 5,420  บาท  ง. 6,400  บาท 

2. ลุงโหนงปลกูตนมะมวง 150 ตน ลุงเทงปลูกมะมวงมากกวาลงุโหนง 2 เทา ยายแมนนาํตน 

    มะมวงมาฝากลุงเทง 50 ตน ลุงเทงมีตนมะมวงทัง้หมดกี่ตน 

 ก. 400 ตน  ข. 370 ตน 

 ค. 350 ตน  ง. 330 ตน 

3. นามีเงิน 13,000 บาท ซื้อเตาอบราคา 8,500 บาท นาํเงินที่เหลือไปแบงใหหลาน 5 คน คนละ 

    เทาๆ กัน หลานจะไดเงินคนละกี่บาท 

 ก. 1,000 บาท  ข. 800 บาท 

 ค. 900 บาท  ง. 700 บาท 

4. พอคาลงทนุซื้อเงาะและสมมาขาย เปนเงนิ 4,300 บาท ขายเงาะไดเงิน 2,730 บาท ขายสมได 

    เงนิ 2,300 บาท พอคาจะไดกําไรเทาไร 

 ก. 550 บาท  ข. 600 บาท 

 ค. 730 บาท  ง. 890 บาท 

5. พอซื้อคอมพิวเตอรราคา 34,200 บาท ซื้อเกาอี้ 3 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท พอจะตองจายเงนิ 

    เทาไร 

 ก. 58,500 บาท  ข. 34,800 บาท 

 ค. 45,000 บาท  ง. 69,000 บาท 

6. ซื้อมังคุดกิโลกรัมละ 15 บาท จํานวน 30 กิโลกรัม นาํมาขายไดเงนิ 800 บาทจะไดกําไรเทาไร 

 ก. 900 บาท  ข. 750  บาท 

 ค. 590 บาท  ง. 350 บาท 

7. ที่ปงขนมปงราคา  5,085 บาท กาน้ําราคา 1,315 บาท แมมีเงนิอยู 5,000 บาทถาแมตองการซื้อ 

    ทัง้สองอยาง แมยงัขาดเงนิอีกเทาไร  
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 ก. 1,470 บาท  ข. 1,700 บาท 

 ค. 1,400 บาท  ง. 1,720 บาท 

 

8. บีมซื้อลูกปลาทองมา 100 ตัว ราคาตวัละ 5 บาท นาํมาจําหนายตวัละ 8 บาทบมีจะไดกําไรกี ่

    บาท 

 ก. 200 บาท  ข. 300 บาท 

 ค. 400 บาท  ง. 500 บาท 

9. ซื้อขนมปง 2 ชิ้นราคา 16 บาทถาซื้อขนมปง 8 ชิ้น จะราคาเทาไร 

 ก. 150 บาท  ข. 98 บาท 

 ค. 64 บาท  ง. 45 บาท 

10. ซื้อกวยเตีย๋ว 3 หอราคาหอละ 25 บาท ซื้อขาวมนัไก 4 หอ ราคาหอละ 20 บาท ตองจายเงนิ 

      ทัง้หมดเทาไร 

 ก. 155 บาท  ข. 260 บาท 

 ค. 450 บาท  ง. 370 บาท 
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แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  
(ทักษะการแกปญหา) เรื่องโจทยปญหา 

 
คําช้ีแจง 

1. แบบทดสอบนีม้ี 3 ตอน ตอนละ 10 ขอ รวมทั้งหมด 30 ขอ ใชเวลาในการทาํ 50 นาท ี

2. แบบทดสอบแตละขอมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ใหนักเรียนเลอืกตอบขอที่ถกูตองเพยีงขอเดียว

เทานัน้ ถานกัเรียนตอบตั้งแต 2 ตัวเลือก ข้ึนไป ถือวานกัเรียนตอบขอนั้นผิด 

3. การตอบใหกากบาททับขอทีถู่กตองที่สุดเพียงขอเดียวเทานั้นลงในกระดาษคําตอบ 

4. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหผูเรียนทาํเครื่องหมายดังนี ้        x 
หรือใชน้ํายาลบคําผิดลบคําตอบที่ไมตองการใหสะอาด 
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แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ตอนที ่1  จํานวน 10 ขอ 

ใหนักเรียนกากบาท (X) ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

 

 

 

 

กุกกิ๊กมีเงนิ 37,500 บาท  ขายเสื้อผาไดเงนิเพิม่ 3,600 บาท นาํเงนิไปซื้อตูเย็นราคา 

18,000 บาท กุกกิ๊กเหลือเงนิเทาไร 

จากโจทยขางตน ใชตอบคําถามขอ 1-5  

1. ส่ิงที่โจทยตองการทราบคอืขอใด 

ก. จาํนวนเงนิที่เหลือจากการซื้อตูเย็น ข. จํานวนเงินเดิมของกุกกิก๊ 

ค. จํานวนเงินเพิ่มจากการขายเสื้อผา ง. ราคาของตูเย็น 

2. ส่ิงที่โจทยกาํหนดใหคือ  

ก. ราคาของตูเย็นและเสื้อผาแตละตัว ข. ราคาของเสื้อแตละตัว 

ค. จํานวนเงินที่เหลือจากการซื้อตูเย็น ง. ราคาของตูเย็น 

3. จากโจทยทีก่ําหนดใหมีวธิีการหาคําตอบไดอยางไร 

ก. (37,500 3,600)+18,000 =   ข. (37,500 + 3,600)-18,000 =  ÷

ค. (37,500 + 3,600) + 18,000 =            ง. (37,500 - 3,600) - 18,000 = 

4. จากโจทยทีก่ําหนดใหคาํตอบ ที่ถกูตองคือ ขอใด 

ก. 23,100 บาท    ข. 35,000 บาท 

ค. 46,200 บาท    ง. 5,500 บาท 

5. จากโจทยทีก่ําหนดให มวีธิีการตรวจคําตอบไดตามขอใด 

ก. (37,500-3,600)-23,100 = 18,000 ข. (37,500+3600)- 23,100 = 18,000 

ค. (37,500+3600)+23,100 = 18,000 ง. 37,500+3,600 = 23,100 - 18,000 
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ปงปองเลีย้งปลาทอง 5,000 ตัว ขายไป 1,500 ตัว ปลาทองออกลกูเพิม่อีก 2,500 ตัว 

ปงปองมีปลาทองทั้งหมดกีต่ัว 

จากโจทยขางตนตอบคําถามขอ 6-10 

6. ส่ิงที่โจทย กําหนดใหคือ 

ก. จาํนวนปลาทองที่ปงปองมีทั้งหมด ข. จํานวนปลาทองที่ปงปองขายไป 

ค. จํานวนปลาทองตัวผู   ง. จํานวนปลาทองที่เหลือจากการขาย 

7. ส่ิงที่โจทยตองการทราบคอือะไร 

ก. จํานวนปลาทองที่ปงปองมีทั้งหมด ข. จํานวนปลาทองที่ขายไป 

ค. จํานวนปลาทองตัวเมยี  ง. จํานวนลูกปลาทอง 

8. จากโจทยส่ิงที่โจทยกําหนดใหมีวิธกีารหาคําตอบไดตามขอใด 

ก. (5,000 – 1,500)+2,500 =   ข. (5,000 + 1,500)+ 2,500 =  

1,500) -2,500 =  ค. (5,000 X 1,500) – 2,500 =   ง. ( 5,000 ÷

9. จากโจทยปงปองมีปลาทองทัง้หมดเทาไร 

ก. 4,000 ตัว     ข. 5,000 ตัว 

ค. 6,000 ตัว    ง. 7,000 ตัว 

10. จากโจทยที่กําหนดใหมวีิธีการตรวจสอบคําตอบไดตามขอใด 

ก. (ผลลัพธ - 2,500)+5,000 = 1,500  ข. 5,000 - (ผลลัพธ - 2,500) = 1,500 

ค. (5,000 + ผลลัพธ)+ 2,500 = 1,500 ง. (5,000 - ผลลัพธ) + 1,500 = 2,500 
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แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ตอนที ่2  จํานวน 10 ขอ 

ใหนักเรียนกากบาท (X) ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

 

 

 

เจนนี่ปลูกตนกุหลาบจํานวน 450 กระถาง แตละกระถางมีดอกกุหลาบ 5 ดอก เจนนี่มี

ดอกกุหลาบทัง้หมดกี่ดอก 

จากโจทยขางตน ใชตอบคําถามขอ 1-5  

1. จากโจทยขางตนสิง่ที่โจทยกําหนดใหคอืขอใด 

ก. จาํนวนดอกกุหลาบทั้งหมดที่เจนนี่ม ี  ข. จํานวนดอกกุหลาบที่เจนนี่ขายไป 

ค. จํานวนดอกกุหลาบและจํานวนกระถางทัง้หมด ง. จํานวนดอกกุหลาบในแตละกระถาง 

2. สิ่งที่โจทยตองการทราบคอืขอใด 

ก. จาํนวนดอกกุหลาบทั้งหมดที่เจนนี่ม ี  ข. จํานวนกระถางทัง้หมดที่เจนนีม่ ี

ค. จํานวนดอกกุหลาบในแตละกระถาง  ง. จํานวนตนกุหลาบที่เจนนี่ปลูกทั้งหมด 

3. จากโจทยขางตนเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 

ก. 450 5 =      ข. 450 X 5 = ÷

ค. 450 – 5 =     ง. 450 + 5 = \ 

4. จากโจทยเจนนีม่ีดอกกหุลาบทัง้หมดกีด่อก 

ก. 90 ดอก     ข. 2,250 ดอก 

ค. 445 ดอก     ง. 544 ดอก 

5. จากโจทยทีก่ําหนดมวีิธีการตรวจคําตอบไดตามขอใด 

ก. นําผลลพัธไปคูณกับจํานวนกระถาง 

ข. นําผลลัพธไปหารกับจํานวนกระถาง เทากับดอกกหุลาบในแตละกระถาง 

ค. จํานวนกระถางคูณดวยจาํนวนดอกไมในแตละกระถาง 

ง. นาํผลลัพธไปหารกับจํานวนดอกกุหลาบแตละกระถางแลวนาํไปคูณกับจํานวนกระถาง 
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ภาคภูมิจัดสมใสกลอง 10 กลอง กลองละ 15 ผล แลวนาํไปสงใหเพื่อน 5 คน คนละเทาๆ 

กัน แตละ เทาๆ กัน  แตละคนจะไดสมกี่ผล  

จากโจทยขางตน ตอบคําถามขอที่ 6-10 

6. จากโจทยส่ิงทีก่ําหนดใหคือ 

ก. จาํนวนสมในแตละกลอง   ข. จํานวนสมทั้งหมด 

ค. จํานวนกลองและจํานวนสมทั้งหมด  ง. จํานวนของกลองใสสมที่เพื่อนจะไดรับ 

7. ส่ิงที่โจทยตองการหาคือ 

ก. จาํนวนสมในแตละกลอง   ข. จํานวนของกลองที่แตละคนจะไดรับ 

ค. จํานวนของสมที่เพื่อนแตละคนจะไดรับ  ง. จํานวนกลองทัง้หมด 

8. สามารถหาคําตอบได โดยใชวิธีการใด 

จํานวนเพือ่น ก. (จํานวนกลอง x จาํนวนสมในแตละกลอง) ÷

ข. (จํานวนเพือ่นทัง้หมด x จํานวนกลองสม) จํานวนสม ÷

ค. (จํานวนกลอง – จํานวนสมในแตละกลอง) x จำนวนเพื่อน 

ง. (จาํนวนสมในแตละกลอง x จํานวนกลองสม) – จํานวนเพื่อน 

9. ขอใดคือคําตอบที่ถูกตอง 

ก. 40 ผล     ข. 30 ผล 

ค. 20 ผล     ง. 10 ผล 

10. ขอใดตรวจไดคําตอบไดถูกตอง 

ก. (10x15) ผลลัพธ = ตัวหาร   ข. (10 x 15) x ผลลัพธ = ตัวหาร ÷

ค. (10x 15) + ผลลัพธ = ตัวหาร    ง. (10 x15) – ผลลัพธ = ตัวหาร 

 

 

 

 

 

 



 173 

 

 

 

แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ตอนที ่3  จํานวน 10 ขอ 

ใหนักเรียนกากบาท (X) ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

 

 

 

ภีมมีเงนิ 1,350 บาท ซื้อปลากระปอง 2 โหล ราคาโหลละ 55 บาท ภีมจะไดรับเงินทอนเทาไร 

 
จากโจทยขางตนตอบคําถามขอที่ 1-5 

1. จากโจทยส่ิงทีก่ําหนดใหคือ 

ก. เงนิที่เหลือของภีม    ข. ราคาของปลากระปองแตละโหล 

ค. ราคาของปลากระปองแตละกระปอง  ง. ราคาของปลากระปองทัง้สองโหล 

2. ส่ิงที่โจทยตองการหาคือขอใด 

ก. เงนิทัง้หมดของภีม    ข. เงินที่ภีมจายคาปลากระปอง 

ค. เงินของภีมที่เหลือจากการซื้อปลากระปอง ง. คาปลากระปองทัง้หมด 

3. จากโจทยขางตนสามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดตามขอใด 

ก. 1,350 – (2x55) =     ข. (1,350 – 2) x55 =  

ค. (2x55) + 1,350 =     ง. (1,350 + 2) x 55 =  

4. ขอใดคือคําตอบที่ถูกตอง 

ก. 1,500 บาท     ข. 1,000 บาท 

ค. 1,900 บาท     ง. 1,240 บาท 

5. สามารถตรวจคําตอบไดโดยวิธีการใด 

ก. 1,350 – ผลลัพธ = (2x55)   ข. 1,350 – (2x55) = ผลลัพธ 

ค. (2x55) - ผลลัพธ = 1,350   ง. ผลลัพธ + 1,350 = 2x55 
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แบงคมีโดนทั 1,750 ชิ้น นําไปฝากคุณยาย 500 ชิ้น ทีเ่หลือนาํไปสงขายใหรานคา 

จํานวน 5 รานเทาๆ กัน แตละรานจะไดโดนัทกี่ชิ้น 

จากโจทยขางตนตอบคําถามขอ 6-10 

6. ส่ิงที่โจทยกาํหนดใหคือขอใด 

ก. จํานวนโดนทัทัง้หมดที่แบงคม ี   ข. จํานวนโดนทัทีน่ําไปสงขายใหรานคา 

ค. จํานวนของโดนัทที่แบงคขายได  ง. จํานวนของเงินคาโดนทัทีแ่บงคจะไดรับ 

7. ส่ิงที่โจทยตองการหาคือขอใด 

ก. เงนิที่แบงคจะไดรับจากรานคา   ข. จํานวนของโดนัทที่นาํไปฝากคุณยาย 

ค. จํานวนของโดนัทที่รานคาแตละรานจะได ง. จํานวนของรานคาทั้งหมด 

8. เราสามารถหาคําตอบไดโดยวิธีการใด 

ก. การบวกและการลบ    ข. การบวกและการคูณ 

ค. การลบและการหาร    ง. การลบและการคูณ 

9. ขอใดคือคําตอบที่ถูกตอง 

ก. แตละรานไดโดนัทมากกวา 1,750 ชิ้น  ข. แตละรานจะไดโดนัทนอยกวา  1,250 ชิ้น 

ค. แตละรานจะไดโดนัทมากกวา 1,250 ชิ้น ง. แตละรานจะไดโดนัทมากนอยไมเทากนั 

10. สามารถตรวจคําตอบไดโดยวิธกีารใด 

ก. (1,750 500) ผลลัพธ = ตัวหาร  ข. (1,750 x 500) ผลลัพธ = ตัวหาร ÷ ÷ ÷

ค. (1,750 + 500) ผลลัพธ = ตัวหาร  ง. (1,750 - 500) ผลลัพธ = ตัวหาร ÷ ÷
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

 
เรื่อง ความพึงพอใจในการเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ต วิชาคณิตศาสตร ทีส่รางขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
 

คําชี้แจง  
 1. โปรดอานขอความอยางละเอียดแลวพิจารณาขอความวามีความพึงพอใจในการเรียน

เพียงใดแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่นักเรียนเห็นวาตรงตามความพึงพอใจของนักเรียน ดังนี้

 ระดับความพึงพอใจ  5   หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 ระดับความพงึพอใจ  4  หมายถงึ   มีระดับความพึงพอใจมาก 

 ระดับความพงึพอใจ  3  หมายถงึ   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 ระดับความพงึพอใจ   2  หมายถงึ   มีระดับความพึงพอใจนอย 

 ระดับความพงึพอใจ  1  หมายถงึ   มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 2. ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบของนักเรียนในสภาพการ

เรียนการสอนที่ เ รียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียบนเครือขายที่สรางขึ้นตามทฤษฎี              

คอนสตรัคติวิตที่ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่เกิดจากองคประกอบของบทเรียน รูปแบบการเรียน 

และบรรยากาศในการเรียน 
 
ตัวอยาง เชนดานครูผูสอน  

ขอที่ ขอคําถาม ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สดุ มาก นอย นอยที่สดุ ปานกลาง  

3 5 4 2 1  

 

จากการตอบนี้ หมายความวา โดยทั่วไปนักเรียนพึงพอใจเกี่ยวกับ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม 

ในระดับปานกลาง 

 

 

 0 เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม      
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ขอที่ ขอคําถาม ระดับความพึงพอใจ 

  มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอย 

2 
นอยท่ีสุด 

1 

 ดานลักษณะของตัวอักษร ขอความ เสียง และกราฟก      

1. รูปภาพและกราฟกที่ใชประกอบในบทเรียน      

2. สีของตัวอักษรที่ใชในเนื้อหาบทเรียน      

3. เสียงประกอบบทเรียน      

 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน      

4. ลักษณะและวิธกีารเขาสูบทเรียน      

5. การเรียนการสอนชวยใหผูเรียนเรียนรูไดตามอิสระ      

6. นักเรียนสามารถยอนกลับเขาไปศึกษาบทเรียนไดตามตองการ      

 ดานการติดตอปฎิสัมพันธ      

7. ผูเรียนสามารถมีปฎิสัมพันธระหวางเพื่อนในชัน้เรียน      

8. ผูเรียนสามารถมีปฎิสัมพันธกบัผูสอน      

9. การมีหลากหลายชองทางในการติดตอส่ือสาร      

10. ชวยเสริมสรางความกลาในการถามและแสดงความคิดเห็น

ของผูเรียน 

     

 ดานบรรยากาศในการเรียนและการเชือ่มโยงแหลง
ความรูเพิ่มเตมิ 

     

11. นักเรียนเรียนอยางมีความสุขในการเรียน      

12. นักเรียนสามารถใชเวลาเรียนในแตละเรื่องตามความตองการ

ของตนเอง 

     

13. นักเรียนสามารถคนควาความรูจากแหลงความรูเพิ่มเติมได

ดวยตนเอง 

     

 ดานการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ      

14. การมีรูปภาพประกอบชวยใหเขาใจและนาสนใจมากขึ้น      

15. การทําแบบฝกหัดบนเครือขายอินเทอรเน็ต      

16. การทําแบบทดสอบผานเครือขายอินเทอรเน็ต      

17. การแสดงผลคะแนนของแบบฝกหัดและแบบทดสอบ      
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 ดานอืน่ๆ      

18. ระยะเวลาในการโหลดขอมูล      

19. การใชคอมพิวเตอรในการเรียนรูดวยตนเอง      

20. รูปแบบการเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต      

ตาราง 10 แสดงคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 

 

ขอที่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา 
 คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก  คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

0.58 

0.42 

0.54 

0.44 

0.64 

0.46 

0.50 

0.62 

0.72 

0.60 

0.60 

0.46 

0.58 

0.40 

0.54 

0.54 

0.60 

0.58 

0.64 

0.62 

0.48 

0.56 

0.44 

0.36 

0.44 

0.48 

0.56 

0.52 

0.60 

0.52 

0.48 

0.40 

0.48 

0.52 

0.60 

0.40 

0.44 

0.60 

0.56 

0.44 

0.56 

0.68 

0.56 

0.64 

0.56 

0.52 

0.62 

0.54 

0.54 

0.60 

0.62 

0.52 

0.46 

0.52 

0.58 

0.50 

0.60 

0.64 

0.58 

0.56 

0.54 

0.54 

0.48 

0.58 

0.50 

0.52 

0.48 

0.48 

0.44 

0.36 

0.68 

0.48 

0.60 

0.48 

0.52 

0.32 

0.60 

0.52 

0.56 

0.56 

0.52 

0.48 

0.60 

0.52 

0.56 

0.44 

0.52 

0.64 
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23 

24 

25 

0.46 

0.66 

0.50 

0.44 

0.68 

0.44 

0.54 

0.56 

0.62 

0.52 

0.56 

0.60 

 

ตาราง 10 (ตอ) 

 

ขอที่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา 
 คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

26 

27 

28 

29 

30 

0.58 

0.54 

0.64 

0.52 

0.44 

0.52 

0.52 

0.48 

0.56 

0.56 

0.52 

0.56 

0.48 

0.52 

0.56 

0.56 

0.64 

0.56 

0.64 

0.64 

 

                  คาความเชื่อม่ัน .88         คาความเชื่อมั่น .89 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
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หนาเมนูหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หนาคําแนะนาํการใชปุม 
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หนาเว็บเพจความคิดรวบยอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาเว็บเพจความหมายของการดําเนินการทางคณิตศาสตร การลบ 
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หนาเว็บเพจความชวยเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางความชวยเหลือดานขั้นตอนการทาํแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
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ตัวอยางความชวยเหลือดานการใชเครื่องมอืปฎิสัมพันธ หองสนทนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาเว็บเพจแหลงเชื่อมโยงการเรียนรู 
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ตัวอยางสถานการณที่เปนปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนาเว็บเพจขัน้ตอนการวางแผนการแกปญหา 
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ตัวอยางเว็บเพจขั้นตอนการตัดสินใจเลือกวิธกีารแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางเว็บเพจขั้นตอนการตัดสินใจเลือกวิธกีารแกปญหา 
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ตัวอยางเว็บเพจขั้นตอนการตัดสินใจเลือกวิธกีารแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางเว็บเพจขั้นตอนการดําเนินการแกปญหา 
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ตัวอยางเว็บเพจแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางแบบทดสอบทายบทเรียน 
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ตัวอยางการนาํเสนอผลงานของผูเรียนผานทางกระดานสนทนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางการนาํเสนอผลงานของผูเรียนผานทางกระดานสนทนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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                                         ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวปกเกศ   ชนะโยธา          

วันเดือนปเกิด 5  เมษายน  2526 

สถานที่เกิด อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

สถานที่อยูปจจุบัน 15/13  หมู 14  ถนนมิตรภาพ  ตาํบลในเมอืง  อําเภอเมอืง  

 จังหวัดขอนแกน 40000 

ประวัติการศึกษา  

                 พ.ศ. 2538 ประถมศึกษา  

 จาก โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน (มอดินแดง)  

 จังหวัดขอนแกน         

                 พ.ศ. 2541 มัธยมศึกษาตอนตน  

 จาก โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน (มอดินแดง)  

 จังหวัดขอนแกน         

                 พ.ศ. 2544 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 จาก โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน (มอดินแดง)  

 จังหวัดขอนแกน         

                 พ.ศ. 2548 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา                

   (เกียรตินิยมอนัดับหนึ่ง)  

  จาก มหาวทิยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

                 พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร  

 จาก มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  จงัหวัดนนทบุรี  

 การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา  

 จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  กรุงเทพฯ 
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