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สมรัตน  เรืองอิทธินันท.  (2551).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   

ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        

ชวงชั้นที่ 3.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา).  กรุงเทพฯ:   บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย  ออนมิ่ง.  

ผูชวยศาสตราจารย จิราภรณ  บุญสง. 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ: 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ            

ผังมโนทัศนดวยภาพ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  2) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ กับการเรียนจากการสอนแบบปกติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  แบบประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ    ดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพบทเรียน ไดแก นักเรียนระดับ    

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 48 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ไดแก นักเรียนระดับ       

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 60 คน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test สําหรับกลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน 

ผลการวิจัย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพนี้ มี

คุณภาพทั้งดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 85.67/86.17                  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ            

ผังมโนทัศนดวยภาพ กับการเรียนจากการสอนแบบปกติ ที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ         

3) นักเรียนที่เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  เร่ือง ดาวฤกษ  

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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 The purposes of the research were: 1) to develop computer multimedia instruction 

which presents concept mapping by picture on “Rising Star” in science substance for third 

level student, 2) to compare the learning achievement between the computer multimedia 

instruction which presents concept mapping by picture and the traditional teaching method, 

3) to study student’s satisfaction through computer multimedia instructions which presents 

concept mapping by pictures on “Rising Star”. 

The reseach instruments consisted of the computer multimedia instruction, a 

learning achievement test from, expert’s evaluation form, and a satisfaction questionnaire 

from.  The sample groups used for validating the computer multimedia instruction included 

48 Mathayomsuksa 2 students.  The sample group used for the experimentation included 60 

Mathayomsuksa 2 students.  The statistics used for analyzing data included percentage,  

means,  standard deviation, and t-test independent. 

The research results revealed as follows: 1) The computer multimedia instruction 

had a good quality as evaluated by both content experts and by educational experts, and 

had an efficiency of 85.67/86.16.  2) There was no significant difference between students 

learning through the computer multimedia instruction and through traditional teaching              

3) Students were very satisfied with learning through the computer multimedia instruction. 
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สงเคราะหจันทบุรี  และครูใหญโรงเรียนมารีวิทย รวมทั้งครูในโรงเรียน ที่ใหความอนุเคราะหแกผูวิจัย

ในการดําเนินการเก็บขอมูลและสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ 
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สุธารัตน  เตียวปยกุล หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล ที่ใหโอกาสผูวิจัยไดศึกษาวิจัยจนสําเร็จลุลวง

ดวยดี รวมทั้งพี่ ๆ เพื่อน ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่ใหความชวยเหลือตลอดมา 
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ขอนอมรับไวเพื่อปรับปรุงในโอกาสตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 เทคโนโลยี คือ ความรูดานวิทยาศาสตร ที่เกี่ยวของกับการใชงานในอุตสาหกรรมหรือ

ชีวิตประจําวัน โดยเนนการใชหลักวิทยาศาสตร เพื่อแกปญหาการดํารงชีวิตหรือการทํางาน สวน

การศึกษา หมายถึง การถายทอดความรูจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง (สมศักดิ์  คงเที่ยง. 2549: 40)

ดังนั้นเทคโนโลยีการศึกษา จึงเปนสหวิทยาการที่ประกอบดวยวัสดุ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการในการ

ถายทอดเนื้อหาวิชาใหแกผูเรียน เพื่อมุงในการเอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 34)  

คอมพิวเตอรเปนประดิษฐกรรม หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ที่ถูกนํามา

ประยุกตใชในวงการทางการศึกษา เนื่องจากเปนอุปกรณที่มีขีดความสามารถ ในการผลิตสื่อการเรียน

การสอนไดอยางหลากหลาย และเปนตัวเชื่อมในการติดตอส่ือสารไดหลายทาง อาทิเชน เปนเครื่องมือ

ศึกษาคนควาขอมูล การติดตอส่ือสารทางอินเทอรเน็ต  หองเรียนเสมือนจริง  หรือการสงไปรษณียใน

รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิคส เปนตน และในอนาคตอันใกลนี้คอมพิวเตอรจะมีการพัฒนา

ออกแบบดานระบบไฟฟาที่จายใหเครื่องคอมพิวเตอรมาจากสองแหลง คือ แบตเตอรี่ และการไขลาน 

เพื่อสะดวกในการใชงานแตละจุดที่ไฟฟายังเขาไมถึงหรือตามพื้นที่หางไกล โดย ศาสตราจารยนิโคลัส 

เนโรพอท (Nicholas Negroponte) เปนผูริเร่ิมโครงการคอมพิวเตอรแลปทอป ราคา 100 เหรียญสหรัฐ

ของสถาบันแมสซาชูเซส (MIT) ไดนําแนวความคิดดานการผลิตในเชิงปริมาณ (Mass Production) ซึ่ง

มีเงื่อนไขการผลิตของโครงการเปนในเชิง Millions Mass Production คือ ตนทุนในการผลิตลดต่ําลง

มาก ๆ และการตอรองเปนไปไดงาย ซึ่งสามารถกระจายเครื่องคอมพิวเตอรแลปทอปไปยังประชาชนใน

ทองถิ่นที่หางไกลนับลานคน (สัญญา  คลองในวัย. 2548: 32-37) 

คอมพิวเตอรยังเปนเครื่องมือชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ เร่ิมแรกไดนําคอมพิวเตอรมาใชใน

รูปแบบของบทเรียนโปรแกรมสําเร็จรูป ที่มีลักษณะการนําเสนอแบบเดียวกับสไลด ซึ่งมีเพียงตัวอักขระ

กับภาพนิ่ง ตอมาไดมีการนําสื่อมัลติมีเดียเขามาประยุกตใชงานรวมกันเปนบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย โดยมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน และ

การปฏิสัมพันธโดยการโตตอบระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร (บุปผาชาติ ทัฬหิกรณ. 2538: 26) ซึ่ง

สะทอนใหเห็นถึงความตองการของผูเรียนและผูสอน ที่เร่ิมเขาสูยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง

ชัดเจน โดยเฉพาะผูสอนที่มีความตองการจะบูรณาการเทคโนโลยีในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสอน

ตามแนวการศึกษาแบบใหม คือ เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูและการประเมินผล (Kimble. 

1998: 1852)  
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บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จึงเปนรูปแบบสื่อมัลติมีเดียอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ผูสอน

สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะมีโปรแกรมชวยสราง 

(Authoring system) ที่ไดรับการออกแบบเพื่อนํามาสรางบทเรียนที่มีลักษณะเปนเทคโนโลยีส่ือประสม 

(Multimedia) อาทิเชน Macromedia Flash  Dreamweaver  Authorware  Camtasia  Director เปนตน  

ซึ่งทําใหผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู และเปนตัวเลือกที่เหมาะสมอยางหนึ่ง ในการ

เปลี่ยนนามธรรมของเนื้อหาใหเปนรูปธรรม เพราะภาพจากของจริง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว จะ

ชวยกระตุนความสนใจ และทําใหผูเรียนเขาใจไดดี กอใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย (Meaningful 

learning) (เศกญาณ ผดุงสัตยวงศ. 2546: 2) ผูศึกษาวิจัยหลายทานพบวา มนุษยเราเรียนรูผานทาง

ตา 75% ทางหู 13% ทางนาสิกสัมผัส 3% ทางกายสัมผัส 6% และทางชิวหาสัมผัส 3% ดังนั้นการใช

โสตทัศนะจึงสามารถขจัดปญหาเกี่ยวกับภาษาพูด (verbalism) ในการเรียนรูไดเปนอยางดี การใชโสต

ทัศนวัสดุในการเรียนการสอน ก็เพราะโสตทัศนะวัสดุมีลักษณะที่เปนจริง (realistic) และเปนรูปธรรม 

(concrete) มากกวาตัวหนังสือลวน ๆ และดีกวาการสอนดวยวิธีอ่ืน ๆ ที่ใชภาษาพูด (verbalism) เปน

หลักอยางเดียว ส่ือโสตทัศนะทั้งหลายมุงใหการเรียนรูงายขึ้น มีลักษณะเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะทํา

ใหเกิดประสิทธิภาพการเรียนรูสูงขึ้น (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 34)  

จากขอมูลการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย  พบวาสวนใหญไดมีการนําบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มาใชในการเรียนการสอนดานเนื้อหาวิชาและการฝกทักษะทางภาษาเปนสวน

ใหญ อาทิเชน พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2542: บทคัดยอ) ที่มีการทดลองออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย

แบบฝกหัดโดยใชรูปแบบการควบคุมการเรียนตางกัน 2 รูปแบบ คือ แบบการควบคุมการเรียนภายใน

แบบการควบคุมการเรียนภายนอก และแบบฝกในหองเรียนปกติโดยใชเทคนิคเดลฟาย วิชา

คณิตศาสตร เร่ืองภาคตัดกรวย ผลการทดลองพบวา ชนิดของแบบฝกที่ตางกันมีผลตอคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดลองของ    

ภาณุพงษ  อุนเจริญ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน

ในการเรียน ความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) เร่ืองการสะกดคําศัพท ชั้นประถมศึกษาปที่5 ระหวางการเรียนเปนรายบุคคลกับการ

เรียนเปนกลุมยอย ผลการทดลองพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเมื่อนําไปใชเปนรายกลุมและ

กลุมยอย มีประสิทธิภาพเทากับ 0.71, 0.68 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว สวนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ความคงทนและความความพึงพอใจในการเรียนรูไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีการวิจัย

ของรจนา วัลยเปรียงเถาว (2548: บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย     

เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตามแนวคิดแบบหมวกหกใบของ    

เอ็ดเวิรด เดอ โบโน วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ผลการทดลองพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย



 3 

มีประสิทธิภาพเปน 88.89/85.67 นอกจากนี้ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากเรียนบทเรียน  

ความคิดสรางสรรค และวิจารณญาณของผูเรียนสูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .01 

จากตัวอยางการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจใครประยุกตรูปแบบการสอน

แบบเชิงประยุกต ที่มีการคิดประยุกตใหความสําคัญกับการคิดนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาใชประโยชนในการ

ปฏิบัติอยางเต็มที่และเหมาะสม มุงใหคนเราใชทั้งความรูและความสามารถ เพื่อผลสําเร็จตาม

เปาหมายที่วางไว (สุวิทย  มูลคํา. 2548: 13) ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีรูปแบบการนําเสนอที่

หลากหลายในดานภาพ  สีสัน  เสียง และตัวอักษร เปนตน  สวนผังมโนทัศนเปนเสมือนผังความคิด ที่

ทําการสรุปใจความเนื้อหาสําคัญ  ดังนั้นการนําผังมโนทัศนมาผสมผสานเขากับบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย จึงเปนอีกกิจกรรมหนึ่งในการเรียนรู ที่เนนกระบวนการคิด โดยการเชื่อมโยงความรูใหมเขา

กับความรู เดิม ในรูปแบบของความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน อันกอใหเกิดการเรียนรูอยางมี

ความหมาย ตามแนวทฤษฏีการเรียนรูของออซูเบล (Anne. 1968: 3rd; อางอิงจาก Ausubel. 1963) 

ซึ่งไดอธิบายไววา การเรียนรูอยางมีความหมาย จะเกิดขึ้นไดหากการเรียนรูนั้น สามารถเชื่อมโยงกับส่ิง

ใดสิ่งหนึ่งที่มีมากอน ดังนั้นการใหกรอบความคิดแกนักเรียนกอนเสนอเนื้อหาสาระใด ๆ จะเปน

โครงสรางที่ผูเรียนสามารถนําเนื้อหาหรือส่ิงที่เรียนใหมไปเชื่อมโยงได ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมี

ความหมาย (อําไพ ลัคนาอนุสรณ. 2545: 2)   

ลักษณะของผังมโนทัศนตามแนวคิดของโนแวค และโกวิน (สวนิต  ยมาภัย และ สวัสด์ิ ประทุมราช. 

2534: 18-19; อางอิงจาก Novak; & Gowin. 1984: 15-28) เปนแผนภูมิอยางงายที่แสดงความสัมพันธ

เชื่อมโยงระหวางกลุมคํามโนทัศนตางๆ ไดแก คํามโนทัศนหลัก คํามโนทัศนรอง คํามโนทศันยอย จนถงึ

คํามโนทัศนตัวอยาง เปนตน ดวยเสนและคําเชื่อมโยง ซึ่งลักษณะความสัมพันธนี้อาจเปนรูปแบบงาย ๆ 

หรือซับซอนเปนลําดับชั้นลดหลั่นกันลงมา (มนัส บุญประกอบ. 2545: 112) นอกจากนี้ผังมโนทัศนยังมี

ลักษณะเดน คือ การสรุปหรือยอสาระสําคัญของเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยผังและขอความเพียงหนาเดียว 

ซึ่งสามารถครอบคลุมไดทุกเนื้อหาวิชา 

การเรียนรูผังมโนทัศน จึงเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยลําดับความสําคัญของความคิด ความจํา 

และลดปริมาณเนื้อหาความรู ที่เพิ่มพูนขึ้นอยางมากมาย จนไมสามารถจดจําหรือจัดระดับความสําคัญ

ของเนื้อหาไดอยางถูกตอง  ผูเรียนและผูสอนจึงควรศึกษาถึงรูปแบบหลักของผังมโนทัศน  เพื่อนํามา

ปรับประยุกตใชกับรูปแบบการเรียนการสอนในปจจุบัน นอกจากนี้นักจิตวิทยาหลายทานที่สนใจใน

เร่ืองการเรียนการสอน ยังถือวาการสอนผังมโนทัศน หรือผังความคิดรวบยอด หรือแผนที่ มโนทัศน  

หรือแผนที่ความคิด นั้น  เปนยุทธศาสตรการสอนและการเรียนรูตามแนวทฤษฏีพุทธิปญญานิยมอีกวิธี

หนึ่ง แบบที่มโนทัศนจะแสดงความสัมพันธของความคิดรวบยอด ซึ่งอยูในมโนภาพหรืออยูในใจ ชวย
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ในการเขารหัสในความจําระยะยาวอยางมีเปาหมาย และจะสามารถเขียน แผนผังของแผนที่ความคิด

รวบยอดใหผูอื่นเขาใจไดเหมือนกับเวลาใชแผนที่เวลาเดินทางไกล และอยูใกลไกลกันอยางไร                   

(สุรางค  โควตระกูล. 2548: 307) 

การนําผังมโนทัศนมาประยุกตใชในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะชวยแกปญหาวิชา

พื้นฐานที่สําคัญคือ  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาตางประเทศ ที่ตองทําความเขาใจขอปลีกยอย 

และขอหลัก ที่มีปริมาณมากและนาเบื่อหนายสําหรับผูเรียน ซึ่งการศึกษาของประเทศในกลุม OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development) เปนโครงการเพื่อการประเมินผล

นักเรียนของประเทศตางๆ ประกอบดวยสมาชิก 30 ประเทศ รวมทั้งมีความรวมมือกับประเทศตางๆ 

อีกกวา 70 ประเทศ  มีงานวิจัยของ PISA (Programme for International Student Assessment) คือ 

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  พบวาเยาวชนอายุ 15 ป แมแตในประเทศที่พัฒนาแลว 

และลงทุนสูงทางการศึกษา  ยังมีปญหาในเรื ่องการอาน  การคิดคํานวณและวิทยาศาสตร          

(กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา. 2547: 5-11) 

ในสวนของนักเรียนไทย พบวาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนประจําปการศึกษา 2547 

ของสํานักทดสอบทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยระดับประเทศในวิชา

วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส มีคาเฉลี่ยลดลง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิทยาศาสตร

คาเฉลี่ย 37.22% ลดลงจากป 2546 ที่คาเฉลี่ย 38.03%  ชั้นประถมศึกษาปที 6 วิทยาศาสตรคาเฉลี่ย 

41.60% ลดลงจากป 2546 ที่คาเฉลี่ย 42.41% (สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548: 30) เชนเดียวกับ

ผลสรุปการประเมินผลครบรอบ 6 ป ของการประกาศใช พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ของ 3 

หนวยงานหลักซึ่งประกอบดวย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.), สํานักงานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.), และกลุมผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการยังต่ํา ความสามารถทางการคิดคํานวณและวิเคราะหตองปรับปรุง มีสาเหตุ

หลายประการดวยกัน อาทิเชน เนื้อหามีมากและบางสวนซ้ําซอนไมเชื่อมโยง ครูกังวลกับการสอน

เนื้อหาใหครบ การคิดวิเคราะหถูกลดความสําคัญลง และการจัดการเรียนการสอนที่ถือผูเรียนเปน

สําคัญมีคุณภาพอยูในระดับเพียงรอยละ 39.2  สวนครูสามารถประเมินผลตามสภาพจริงและอิง

พัฒนาการของผูเรียน มีคุณภาพระดับดีเพียงรอยละ 29.6 และนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการ

เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพเพียงรอยละ 21.ของสถานศึกษาทั้งหมดที่ทําการประเมินคุณภาพ 17,562 แหง 

คิดเปนรอยละ 49.1 จากสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยใชเกณฑการประเมิน 14 มาตรฐาน 53 ตัวบงชี้ 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548: 26) 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ยังมีตัวแปรอีกหลายตัวแปร ที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        

มีความแตกตางทางการเรียนระหวางบุคคล เชนอายุ  เพศ  สติปญญา  ความรูพื้นฐาน  ความถนัด  
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เจตคติ และความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่มีผลตอความสําเร็จของ

งาน ที่จะทําใหบรรลุถึงเปาหมาย ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนอง

ตอแรงจูใจ หรือความตองการของแตละบุคคลในแนวทางที่ประสงค (พนมพร  ปยธรรมาภรณ. 2547: 

72) ความพึงพอใจในการเรียนของผูเรียนจะตองอาศัยปจจัยหลายอยาง เพื่อเปนสิ่งกระตุนใหเกิด

ความรัก ความชอบตอการเรียนรู ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฏีที่นํามาใชในการสรางความพึงพอใจทางการ

เรียนพอสังเขปดังนี้  ทฤษฏีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow. 1943) ที่มนุษยถูกกระตุน

จากความปรารถนาที่จะไดครอบครอง  แนวคิดของไวทเฮด (Whitehead. 1967: 1-41)  กลาวถึง

จังหวะและขั้นตอนการศึกษา 3 ข้ันตอน คือ การสรางความพอใจ  การทําความกระจาง และการ

นําไปใช  สวนแนวคิด ของ สกินเนอร (Skinner. 1972: 1-59) ทําใหผูเรียนมีความเปนตัวของตัวเอง  

จากแนวคิดและทฤษฏีดังกลาวขางตน สามารถเอามาปรับประยุกตใชใหสอดคลองตอการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญหรือวิธีการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และเนนความ

แตกตางระหวางบุคคลนั้น ซึ่งจําเปนตองนําเอาเทคโนโลยีทางการสอนที่มีศักยภาพ ในการสงเสริมให

เกิดการเรียนรูในรูปแบบนั้นใหได และสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาในแตละวิชา

ดวย (วาณิช  กาญจนรัตน. 2543: 1) ยังพบวาสิ่งที่ครูตองการมากที่สุดคือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมาก

ที่สุด ดังนั้นสิ่งที่ครูตองคํานึงถึงก็คือ ทําอยางไรใหนักเรียนไดเรียนรูไดมากที่สุด ซึ่งจะนําไปสูการมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  

มีผูวิจัยหลายทาน ไดนําผังมโนทัศนมาใชในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร แตเนน

ตัวอักษร และมีภาพปรากฏเพียงเล็กนอยบนผังมโนทัศน อาทิเชน การศึกษาของ คชานน สุวรรณพันธ 

(2543: บทคัดยอ) การศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางความรูและการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน เร่ือง ระบบนิเวศ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชเทคนิคแผนผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตาง

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือการศึกษาวิจัยของ จุฑารัตน ชนานุสาสน (2546: บทคัดยอ) มีการศึกษาผล

ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยใชกลวิธีเมตาคอกนิชันที่มีตอการพัฒนา เมตาคอกนิชันในการ

อานและการแกปญหา และตอมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนใน

โรงเรียนกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 ซึ่งกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนน มโนทัศนทาง

วิทยาศาสตรภายหลังการทดลองต่ํากวาเกณฑที่กําหนด แตสูงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการวิจัยของ โสพล มีเจริญ (2548: บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียน

โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยนํารูปแบบผังความคิดของผังมโน

ทัศนมาใช ผลจาการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนมีการพัฒนาตามเกณฑ สวนผลการเปรียบเทียบ

ความคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวาหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 เปนตน 
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จากตัวอยางผลการศึกษาวิจัยขางตน ที่เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และ         
ผังมโนทัศนที่นํามาใชในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรนั้น  ลวนเปนการนําเสนอดวยตัวอักษรเปน

หลัก ไมมีการสรุปออกมาเปนภาพ การนําเสนอดวยภาพจะเพิ่มสีสัน ดึงดูดความสนใจผูเรียนได
มากกวา นอกจากนี้ยังตัดปญหาการทองจําเนื้อหาวิชา ซึ่งจะจดจําไดดีกวาตัวอักษร  แมการเรียนผาน
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอดวยตัวอักษร จะสงผลการทดลองออกมาเปนที่นา
พอใจ แตอาจเกิดความเบื่อหนายไดงายในระหวางการเรียนการสอนซึ่งไมมีภาพมาแสดง หรือมีเพียง

สวนนอย แตอาจทําใหการจดจําลดหลั่นลง จนกลายเปนการทองจํามากกวาความเขาใจในเนื้อหาวิชา   

ดังนั้น ถานําเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรภาคบรรยายมาสรุปเปนรูปภาพ แลวนําเสนอดวย       
ผังมโนทัศนดวยภาพเปนตอน ๆ กอนเขาสูบทเรียน  โดยอยูในรูปแบบหนาผังมโนทัศนหลักหรือสารบญั
หลักในตอนที่ 1 ที่มีเสนโยงไปสูแตละผังมโนทัศนรอง  เพื่อเชื่อมโยงเขาสูหนาผังมโนทัศนรองหรือหนา

สารบัญยอยในตอนที่2 แลวจึงเชื่อมโยงเขาสูหนาผังมโนทัศนยอยในตอนที่ 3 สวนหนาสุดทายคือ     
ผังมโนทัศนตัวอยางซึ่งเปนตอนที่4 คือหนาเนื้อหาหลักของแตละหนวยที่ผูเรียนตองเรียน โดยเรียนผาน
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติเดีย ที่มีรูปแบบการเรียนเนื้อหาแบบบรรยาย โดยกําหนดใหผูเรียนเรียนตาม
เสนทางที่กําหนดไวในโปรแกรมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง 

ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ กับการเรียนจากการสอนแบบปกติ  
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ     

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ความสําคัญของการวิจัย 
1.   ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ ที่มีประสิทธิภาพไว

ใชกับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อใชในการเรียนรู เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 

2.   ผลการวิจัย จะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของครู หรือผูเกี่ยวของในการนําเสนอ     

ผังมโนทัศนดวยภาพ มาใชในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
3.   เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในเรื่องอื่น ๆ ตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากร  ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จันทบุรี เขต 2 นักเรียนจํานวน 90 คน และโรงเรียนมารีวิทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 

เขต 3 นักเรียนจํานวน 120 คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 210 คน  

กลุมตัวอยาง  ไดแกนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2          

ปการศึกษา 2550 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 

และโรงเรียนมารีวิทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-stage Random Sampling) จํานวน 108 คน โดยแบงออกเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 48 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบ จํานวน 60 คน 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
เนื้อหาสําหรับการทดลอง เร่ือง ดาวฤกษ  เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สาระที่ 7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 

คือ สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศที่ใชสํารวจอวกาศ 

วัตถุทองฟา สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และใชในการสื่อสาร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 โดยแบงเนื้อหาเปน 4 หนวย ดังนี้ 

หนวยที่ 1  โลกและทองฟา 

หนวยที่ 2  ข้ันตอนและอุปกรณดูดาวขั้นตน 

หนวยที่ 3  เสนสมมติบนทองฟา และการกําหนดตําแหนงของเทหวัตถุทองฟา 

หนวยที่ 4  กลุมดาวฤกษ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตัวแปรตน ไดแกวิธีการรูของนักเรียน จําแนกเปน 2 วิธีดังนี้ 

     1.1  การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 

           1.2  การเรียนจากการสอนแบบปกติ 

2.  ตัวแปรตาม ไดแก 

     2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

 2.2  ความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ 

ผังมโนทัศนดวยภาพ  
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คํานิยามศัพทเฉพาะ 
1.   บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มี

การนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 สราง

บทเรียนในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักโดยการผสมผสานระหวาง

ขอมูลเนื้อหาวิชาที่เรียน กับระบบสื่อมัลติมีเดีย เชน ตัวอักษร  สีสัน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวดนตรี

ประกอบ  กราฟก  โดยผูใชสามารถควบคุมการนําเสนอในรูปแบบผังมโนทัศนดวยภาพ  

2.  ผังมโนทัศนดวยภาพ หมายถึง แผนภาพที่แสดงใหเห็นเกี่ยวกับความหมายที่

ตองการทราบ หรือตองการคนหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยแจกแจงไลเรียงไปตามลําดับความสําคัญ 

ไดแก แผนผังความคิดหลัก  ความคิดรอง  ความคิดยอย และตัวอยาง  ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพนี้ เปนผังมโนทัศนดวยภาพกอนการเรียน โดยมีการนําเสนอ

ผังมโนทัศนเปนตอน ๆ หรือเปนหนา คือ หนาแรกเปนผังมโนทัศนดวยภาพหลักหรือหนาสารบัญหลัก 

หนาที่สองเปนผังมโนทัศนรองหรือสารบัญยอย หนาที่สามเปนผังมโนทัศนยอย สวนหนาสุดทายเปน

หนาผังมโนทัศนตัวอยาง คือ หนาเนื้อหาของแตละหนวยที่ผูเรียนจะตองเรียน  

3.   การเรียนจากการสอนแบบปกติ หมายถึง การสอนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ดาวฤกษ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ที่มีครูผูสอนเปนผูควบคุมชั้นเรียน ดําเนินการสอนโดยวิธี

บรรยาย มีการซักถาม  เสนอแนะ  สาธิต และมีส่ือประกอบการสอน ไดแก เอกสารคูมือ  ตัวอยาง

ส่ิงพิมพ ใบงาน และใบความรู ดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีเนื้อหา

เดียวกับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ โดยยึดหลัก

ตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร พุทธศักราช 2544   

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หมายถึง ผลการเรียนรูของผูเรียนที่ได 

จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในเนื้อหาวิทยาศาสตร ดานความรู  ความคิด  

ความจํา  ความเขาใจ  และกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร  

5.   ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรูสึกชอบ หรือไมชอบของนักเรียนใน

การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ ที่ผูวิจัยไดออกแบบ 

และพัฒนาขึ้น ซึ่งเกิดจากองคประกอบของบทเรียน  รูปแบบการเรียน และบรรยากาศในการเรียน 

6.  ประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) หมายถึง ผลการเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  

ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 85/85  
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85  ตัวแรก หมายถึง คาเฉลี่ยของผลการเรียนรู ที่ผูเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  ต้ังแตรอยละ 

85 ข้ึนไป 

85  ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยของผลการเรียนรู ที่ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ภายหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวย

ภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  ต้ังแตรอยละ 85 ข้ึนไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐาน 
1.   การเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ กับ

การเรียนจากการสอนแบบปกติ ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน 

2.   นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอ         

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ในระดับพึงพอใจมาก 

กลุมสาระการเรียนรูวิชา 

วิทยาศาสตร  เร่ือง  ดาวฤกษ 

รูปแบบการเรียนการสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 

 

การเรียนจากการสอนแบบปกติ 

ความพึงพอใจในการเรียนผานบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอ 

ผังมโนทัศนดวยภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

วิชาวิทยาศาสตร 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาในครั้งนี้ ไดมีการศึกษาหลักการ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัย โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับผังมโนทัศน 

3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 

5.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการเรียน 

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เอกสารที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไวหลากหลาย 

เชน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษวา 

Multimedia CAI: MMCAI หรือ MCAI นอกจากนี้ยังเติมคําวา Interactive ขางหนา เพื่อส่ือความหมายวา

เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia, CAI: IMMCAI 

หรือ IMMCI) (มนตชัย  เทียนทอง. 2545: 94) ซึ่งลวนมีความหมายเดียวกัน สวนความหมายเฉพาะ

ของคําวา “บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย” มิไดระบุไวในพจนานุกรมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต

ไดใหความหมายของคําวา “บทเรียน” “คอมพิวเตอร”  “มัลติมีเดีย” ไวดังนี้ 

คําวา “บทเรียน”  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542: 602) หมายถึง คําสอน

ที่กําหนดใหเรียน, ขอที่เปนคติเตือนใจ เชน บทเรียนในชีวิต สวนเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ (2547: 250) ให

ความหมายไวในศัพทปทานุกรมไทยเปน 2 ความหมายคือ 1.บทของหนังสือที่ใชเรียนหรือสอน  อาทิเชน 

lesson;teaching material  2.ประสบการณ อาทิเชน experience;lesson:บทเรียนราคาแพงซึ่งซื้อมา

ดวยเลือด/สรุปบทเรียนที่มีประโยชน  ซึ่งสอดคลองกับคําวา “เลซเซอร” (Lesson) ในพจนานุกรมฉบับ

ไทย-อังกฤษ ฝายวิชาการภาษาอังกฤษ.บริษัท ซีเอ็ดยุเคชั่น (2543:286) ไดใหความหมายไวในสวนที่

เปนคํานาม (noun:n) หมายถึง บทเรียน,  ชั่วโมงเรียน, เครื่องเตือนสติ, การตําหนิ, การสั่งสอน และที่

เปนสหกรรมกริยา (Trabsitive Verb:vt) คําวา Soned, soning หมายถึง ใหบทเรียนแก, สอน, ตักเตือน,  

ตําหนิ นอกจากนี้ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2547: 106) ไดสรุปคําวา“บทเรียน”ไวดังนี้ บทเรียนอาจ
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จําแนกออกเปนหลายประเภท ไมใชแคการตั้งอยูบนพื้นฐานของระเบียบแบบแผน แตยังตั้งอยูบน

พื้นฐานของจุดมุงหมาย ซึ่งมีบทเรียนประเภทตาง ๆ เชน (1) บทเรียนพัฒนาการซึ่งอาจเปนทางการ

หรือไมเปนทางการ (2) บทเรียนทบทวน (3) บทเรียนฝกฝน (4) บทเรียนการนําไปใชและรูปแบบตางๆ 

ของมัน (5) บทเรียนภายใตการนิเทศ และ (6) บทเรียนความซาบซึ้ง  มีการอภิปรายประเด็นตอไปนี้ซึ่ง

เกี่ยวของกับแตละบทเรียนคือ (1)ธรรมชาติ (2) จุดมุงหมาย (3) ข้ันตอน (4) ผลลัพธ (5) เทคนิค  และ 

(6) เงื่อนไขตอความสําเร็จ  ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2546: 33) ไดกลาวไวในสวน

กระบวนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 1.ผูเรียน 2.บทเรียน 3.วิธีเรียน และใหความหมายของบทเรียน 

หมายถึง เร่ืองที่เรียน  ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามเนื้อหาวิชาและกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งไดแก ชนิดของ

บทเรียน ความยาวของบทเรียน ความยากงายของบทเรียน  ความหมายของบทเรียน 

คําวา “คอมพิวเตอร” (Computer) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2540: 237) 

หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาที่เสมือนสมองกล ใชสําหรับแกปญหาตาง ๆ       

ทั้งที่งายและซับซอน โดยวิธีทางคณิตศาสตร และมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 

วาสนา  สุขกระสานติ (2540: 1) คอมพิวเตอร คือ อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส 

(electronic device) ที่มนุษยใชเปนเครื่องมือ ชวยในการจัดการกับขอมูลที่อาจเปนได ทั้งตัวเลข, 

ตัวอักษร  หรือสัญลักษณอ่ืน ที่ใชแทนความหมายในสิ่งตาง ๆ โดยคุณสมบัติที่สําคัญของคอมพิวเตอร 

คือ การที่สามารถกําหนดชุดคําสั่งลวงหนาได หรือโปรแกรม (Programmable) ได นั่นคือ คอมพิวเตอร

สามารถทํางานไดหลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับชุดคําสั่งที่ เลือกมาใชงาน  ทําใหสามารถนํา

คอมพิวเตอรไปประยุกตใชงานไดอยางกวางขวาง เชน ใชในการตรวจคลื่นความถี่ของหัวใจ  การฝาก-

ถอนเงินในธนาคาร  การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต  เปนตน 

กิดานันท  มลิทอง (2543: 233) กลาววา “คอมพิวเตอร” เปนเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส         

ที่ถูกสรางเพื่อใชทํางานแทนมนุษยในดานการคิดคํานวณ และสามารถจําขอมูลทั้งตัวเลขและ          

ตัวความเร็วสูงโดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในดานตาง ๆ      

อีกมาก อาทิเชน การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร  การรับสงขอมูล  การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส        

การจัดเก็บขอมูลไวในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากขอมูลตางๆ ได 

วัชราภรณ  สุริยาภิวัฒน (2545: 1) “คอมพิวเตอร” คือ เครื่องมือทันสมัยที่พัฒนาโดย

มนุษยเพื่อชวยงานของมนุษย งานเหลานี้มักเปนงานที่มีข้ันตอนซ้ําๆ มีปริมาณมาก หรือมีลักษณะ

สลับซับซอนยากเย็นและตองใชแรงงานคนมากมาย เมื่อนําคอมพิวเตอรมาจัดการงานลักษณะ

ดังกลาว ก็สามารถทําใหงานเสร็จไดรวดเร็ว มีผลลัพธถูกตองนาเชื่อถือ แรงงานของมนุษย ก็ผอนเบา

ลง ทําใหคนมีเวลามากขึ้นที่จะคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ อันจะเกิดประโยชนแกมนุษยชาติตอไป 
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คําวา “มัลติมีเดีย” (Multimedia) ความหมายตามพจนานุกรมคอมพิวเตอรฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน (2540:96) หมายถึง 1.สื่อหลายแบบ  2.สื่อประสม และสุพิทย กาญจนพันธุ 

(2541:167) ไดใหความหมายของ มัลติมีเดีย (Multimedia) : สื่อประสม คือ 1.ผลงานชิ้นเดียว

ออกแบบไวเพื่อแสดงดวยสื่อหลายชนิดควบกัน เชน สไลดและเทป ฯลฯ  2.ในการพิมพ หมายถึง      

สื่อทุกชนิดยกเวนสิ่งตีพิมพ เชน ภาพยนตร, ฟลมสตริป, วีดิทัศน, แผนโปรงใส, แผนเสียง ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของมัลติมีเดีย ดังนี้ 

ยืน  ภูวรวรรณ (อางถึงใน มนตชัย เทียนทอง. 2545: 83) ไดอธิบายวา มัลติ (Multi) 

แปลวา หลากหลาย  มีเดีย (Media) แปลวา สื่อ มัลติมีเดีย จึงหมายถึง สื่อหลายอยาง ซึ่งสื่อหรือ

ตัวกลางก็คือ ส่ิงที่สงความเขาใจระหวางกันของผูใชกับบทเรียนหรือผูสอน ส่ิงเหลานี้ไดแก ขอความ  

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน  เสียงและสิ่งอื่น ๆ ที่นํามาประยุกตรวมกัน ดังภาพประกอบ 2 

อธิบายความหมายของมัลติมีเดีย 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 2  แสดงความหมายของมัลติมีเดีย 

ฤทธิชัย  ออนมิ่ง (2547: 1) มัลติมีเดีย คือ ส่ือประสมหรือส่ือหลายสื่อรวมกันนําเสนอ

ขอมูลขาวสารโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการเรียน โดยไดรับรูขอมูลหลากหลาย

รูปแบบมากกวา 1 ชองทาง ซึ่งอาจหมายถึงการนําอุปกรณตางๆ หลายชนิด เชน เครื่องฉาย เครื่องเลน

วีดิทัศน  เครื่องวีดิพีเซ็นเตชั่น เครื่องเสียงหรืออ่ืนๆ มาตอพวงและใชงานรวมกัน หรือการนําสื่อหลาย

ชนิดมาบูรณาการเขารวมกัน 

ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ (2548: 2-3) มัลติมีเดีย คือ การนําองคประกอบของสื่อชนิด

ตาง ๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหว

หรืออะนิเมชั่น (Animation) เสียง (Sound) และวีดีโอ (Video) โดยผานกระบวนการทางระบบ

คอมพิวเตอร เพื่อส่ือความหมายกับผูใชอยางมีปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) และไดบรรลุผล

ตามวัตถุประสงคการใชงาน 

 

 

Multi Media 

Mulitimedia 
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แวงแฮน (Vaughan. 1993) มัลติมีเดีย คือ การใชคอมพิวเตอรส่ือความหมาย โดยการ 

ผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ กราฟ และภาพศิลป (graphic art) เสียง  ภาพเคลื่อนไหว        

ที่สรางดวยคอมพิวเตอร (animation) และภาพวีดิทัศนที่ถายจากของจริง ถาผูบริโภคสามารถที่จะ

ควบคุมส่ือเหลานี้ใหแสดงออกมาตามตองการได ระบบนี้เรียกวา มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ (Interactive 

multimedia) ถาระบบเหลานี้สามารถใหสายสัมพันธเชื่อมโยงสื่อเหลานี้ได ซึ่งผูใชสามารถติดตามได

เหมือนเดินตามแผนที่ ระบบนี้จะกลายเปนไฮเปอรมีเดีย 

ฮอลล (Hall. 1996) มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรที่อาศัยคอมพิวเตอรเปนสื่อใน

การนําเสนอโปรแกรมประยุกต ซึ่งรวมถึงการนําเสนอขอความ  สีสัน  ภาพกราฟก (graphic images) 

ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  เสียง (audio sound)  และภาพยนตรวีดิทัศน (full motion video)  สวน

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ (interactive multimedia) จะเปนโปรแกรมประยุกตที่รับการตอบสนองจากผูใช

โดยใชคียบอรด (keyboard) เมาส (mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) เปนตน การใชมัลติมีเดียในลักษณะ

ปฏิสัมพันธก็เพื่อชวยใหผูใชสามารถเรียนรูหรือทํากิจกรรม รวมถึงดูส่ือตาง ๆ ดวยตัวเองได ส่ือตางๆ    

ที่นํามารวมไวในมัลติมีเดีย เชน ภาพ เสียง วีดิทัศน จะชวยใหเกิดความหลากหลายในการใช

คอมพิวเตอร อันเปนเทคโนโลยีในแนวทางใหมที่ทําใหการใชคอมพิวเตอร นาสนใจและเราความสนใจ 

เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

จากความหมายของคําวา “มัลติมีเดีย” (Multimedla), “คอมพิวเตอร” (Computer) และ 

“บทเรียน” ไดใหความหมายไวเฉพาะคํา เมื่อนํามาสรุปรวมเปนความหมายของ “บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย” จึงมีความหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาและและเทคโนโลยีที่นํามาผนวกเขาดวยกัน ซึ่งมี

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเฉพาะไวดังนี้ 

บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ (2538: 31) หมายถึง การประสมประสาน อักขระ เสียง ภาพนิ่ง  

ภาพเคลื่อนไหวและภาพวีดิทัศน  ส่ือความหมาย  ขอมูลผานคอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรมบทเรียน 

พัลลภ  พิริยะสุรวงศ (2542: 12) หมายถึง การใชคอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรมซอฟตแวร 

ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ สีสรร ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว  

เสียง และภาพยนตรวีดิทัศน และถาผูใชสามารถที่จะควบคุมส่ือใหเสนอออกมาตามตองการได ระบบนี้

จะเรียกวา มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ การปฏิสัมพันธของผูใชสามารถกระทําไดโดยผานทางคียบอรด เมาส 

หรือตัวชี้เปนตน 

ปริญญ  วุนเหลี่ยม (2544: 43-46) หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มี

ลักษณะการใหเนื้อหาในรูปแบบของคอมพิวเตอร สามารถใชไดทั้งผูเรียนและผูสอน ซึ่งสามารถวัดผล

การเรียนรูของผูเรียนไดตามวัตถุประสงคของบทเรียน 
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สวนเสนอเนื้อหา สวนคําถามและการฝกหัด 

สวนประเมินและสริมการเรียนรู 

จบการเรียน

สวนนํา 

สวนทดสอบความรู 

หนวยการเรียน 

ฤทธิชัย  ออนมิ่ง (2547: 2) หมายถึง บทเรียนที่สรางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ประกอบดวยขอมูลเนื้อหาวิชา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก และเสียง  

สรุป จากการใหนิยามความหมายของคําวา “บทเรียน” “คอมพิวเตอร” “มัลติมีเดีย”  

ผูวิจัยขอสรุปความหมาย บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในงานวิจัยครั้งนี้วา บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     

ชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ซึ่งเปนการสรางบทเรียนในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมี

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลัก ในการผสมผสานระหวางขอมูลเนื้อหาวิชาที่เรียน กับระบบส่ือ

มัลติมีเดีย เชน ตัวอักษร  สีสัน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ดนตรีประกอบ กราฟก โดยผูใชสามารถ

ควบคุมการนําเสนอในรูปแบบผังมโนทัศนดวยภาพ  

รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนอีกรูปแบบหนึ่งของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    

ที่มีการพัฒนานําระบบสื่อมัลติมีเดียเขามาใชในบทเรียนคอมพิวเตอร รูปแบบของบทเรียนจึงมี

หลากหลาย และแตกตางกันไป  ดังนี้ 

บุปผชาติ  ทัฬทิกรณ (2544: 25-32) ไดเสนอรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ที่ผลิตเพื่อใช

ในการเรียนการสอน 3 รูปแบบหลัก ดังนี้ 

1.   แบบสอนเนื้อหา (Tutorial) เปนการออกแบบเพื่อสอนเนื้อหาใหม จะคลายกับการ

เรียนการสอนจริงในชั้นเรียน ซึ่งมีองคประกอบหลักที่สําคัญ 4 สวน ดังภาพประกอบ 3  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 3  แสดงโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอร แบบสอนเนื้อหา 

ที่มา : บุปผชาติ  ทัฬทิกรณ. (2544). ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา.  หนา 26. (อางอิงจาก Allesi ; & 

Troplip. 1993) 
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1.1   สวนนํา เปนโครงสรางสวนแรกของบทเรียน จะใหขอมูลเกี่ยวกับบทเรียนและ

วิธีการใชบทเรียน โดยมีรายการ (menu) ใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรม เชน ทดสอบความรูกอนเรียน

(Pretest) การพิมพขอมูลสวนตัว เปนตน  

1.2   สวนเสนอเนื้อหา เปนสวนของการนําเสนอเนื้อหาที่ผูออกแบบกําหนดขึ้น 

เนื้อหาที่นําเสนอจะตรงกับในหลักสูตร หรือเปนการประมวลความรูจากแหลงความรูตาง ๆ ตาม

วัตถุประสงคในการสรางบทเรียน อาจจะสรางเปนหนวยยอย ๆ ของเนื้อหาหลัก 

1.3   สวน คําถามและการฝก เปนสวนของการตรวจสอบความรูความเขาใจ หรือ

ทักษะของผูเรียนในแตละตอนยอยของเนื้อหา 

1.4   สวนประเมินและเสริมการเรียนรู เปนสวนที่ผูออกแบบโปรแกรมใหเก็บขอมูล

คําตอบจากสวนคําถามและการฝก เพื่อประเมินความรูความสามารถของผูเรียน ซึ่งจะละเอียดมาก

นอยเพียงใดขึ้นอยูกับผูออกแบบโปรแกรม 

2.   แบบฝกทักษะ (Drill) เปนอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อใหผูเรียนไดฝกทําซ้ําหรือฝกแกปญหา 

ที่หลากหลายมากขึ้น จะชวยใหผูเรียนประยุกตเอาความรู  หลักการ  และทฤษฎีตาง ๆ ที่ศึกษาจาก  

ชั้นเรียนมาใชแกปญหาโจทยตาง ๆ จากบทเรียน และเนื้อหาที่นิยมนํามาฝกเพิ่มเติม เชน วิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร  ภาษาไทย-อังกฤษ และคอมพิวเตอร เปนตน บทเรียนที่ออกแบบเพื่อการฝกจะไมสอน

เนื้อหาใหม แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนกฎเกณฑและแนวคิดหลักหากผูเรียนตองการ ซึ่งมี

รายละเอียดดังโครงสรางบทเรียนแบบฝกทักษะและภาพประกอบ 4 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 4  แสดงโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอร แบบฝกทักษะ  

ที่มา :  บุปผชาติ  ทัฬทิกรณ. (2544). ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา. หนา 26.  

2.1  สวนนํา เปนสวนนําของบทเรียนจะรับและใหขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับผูเรียน 

2.2  สวนคําถาม เปนสวนของคําถามที่อาจมีรูปแบบคําถามไดหลายลักษณะ ต้ังแต

รูปแบบทั่วไป เชน แบบเลือกตอบ  แบบเติมคํา หรืออ่ืน ๆ รวมถึงการกําหนดสถานการณเพื่อแกปญหา  

 

เสริมแนวคิด/ทฤษฏี 

คําถาม การตอบสนอง 

ผลปอนกลับ

สวนนํา

จบการฝก คะแนน 



 16 

2.3  สวนการตอบสนอง  เปนสวนของรูปแบบตอบสนองของผูเรียน จะยืดหยุนและ

สอดคลองกับการออกแบบคําถาม 

2.4  สวนแนวคิด/ทฤษฏี  การออกแบบสวนนี้ ผูออกแบบอาจเพิ่มกรอบ (frame) 

พิเศษเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนกอนจะตัดสินใจ เพราะถือเปนกระบวนการเสริมความรูของ

ผูเรียน แตอาจไมเหมาะสมกับการทดสอบความรู 

2.5 สวนคะแนน  เปนสวนการแสดงคะแนน ที่แสดงผลการสัมพันธจากสวนที่เปน

คําถามการตอบสนอง และทฤษฏี 

2.6  สวนผลปอนกลับ เปนสวนที่แสดงผลจากคําแนะ ซึ่งผลที่แสดงออกมานอยหรือ 

มากก็ยอนกลับไปทําในสวนคําถามใหม เปนตน 

2.7   สวนจบการฝก เปนสวนสุดทายที่ ส้ินสุดของแบบฝกทักษะ การออกแบบ

กิจกรรมหลักของบทเรียนประเภทนี้ ในปจจุบันไดมีการใชเทคนิคการออกแบบที่นาสนใจมากขึ้น มีการ

ใชกราฟกและเกมการแขงประยุกตเขาไปในบทเรียน รวมทั้งใหผูเรียนสามารถเลือกระดับความงายใน

การฝกทําใหบทเรียนประเภทนี้ไดรับความนิยมมากขึ้น 

3.   แบบสรางสถานการณจําลอง (Simulation) เปนบทเรียนที่ออกแบบ เพื่อชวยเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติใหนาสนใจยิ่งขึ้น เชน การแสดงละคร การกําหนดบทบาท

สมมติ (Role Play) และการสาธิต (Demonstration) โดยกําหนดสภาพแวดลอมใหเกี่ยวของกับ

สถานการณจริง ซึ่งใหความรูสึกและประสบการณจริง ดังตัวอยางภาพประกอบ 5 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5  แสดงโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอร แบบสถานการณจําลอง 

ที่มา : บุปผชาติ  ทัฬทิกรณ. (2544).  ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา.  หนา 31.  

ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2547: 3-4) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนรูปแบบหนึ่งของ

บทเรียนคอมพิวเตอร ซึ่งการออกแบบคอมพิวเตอรนิยมใชวิธีการตอไปนี้ 

1.   การฝกและปฏิบัติ (Drill and Practice Method) เปนวิธีการสอนโดยสรางโปรแกรม 

เนนการฝกทักษะและการปฏิบัติใหผูเรียนไดฝกเปนขั้นเปนตอน และไมใหขามขั้น จนกวาจะฝกปฏิบัติ

ในขั้นตนเสียกอน จึงจะฝกในทักษะขั้นสูงตอไป พบไดบอยในการสอนวิชาคณิตศาสตร เพื่อฝกทักษะ

ใหสถานการณ ผูเรียนตอบ 
สนอง/ตัดสินใจ 

เสริมสถานการณให 
เหมาะสมเมื่อจําเปน 

อธิบายกฎเกณฑ 
และวิธีการ 

จบสถานการณ ประเมินและแสดงผล 
จากการตอบสนอง 
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และภาษาอังกฤษหรือฝกความสามารถในการใชภาษาทั้งพูด อาน ฟง และเขียน โปรแกรมสําหรับการ

ฝกทักษะและการปฏิบัติลักษณะนี้มีคําถามในแตละจุดการสอน ระดับความยากงาย สามารถ

ปรับเปลี่ยนไดเชนเดียวกับรูปแบบการยอนกลับ (Feedback) อาจเปนทางบวก (Positive) หรือทางลบ

(Negative) ก็ได รวมทั้งสามารถใหการเสริมแรงในรูปแบบของรางวัลและการลงโทษตางๆ ไดอีกดวย 

2.   การสอนเสริม (Tutorial Method) ในการสอนวิธีนี้คอมพิวเตอรจะทําหนาที่คลาย

ผูสอน โปรแกรมที่ออกแบบจะเปดโอกาสใหผูเรียนตอบโตกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง ผูเรียน

สามารถจะเดาคําตอบหรือทดลองตอบกับเคร่ืองตามโปรแกรมที่กําหนดไวได รูปแบบของโปรแกรม  

จะเปนแบบสาขา (Branching Programmed Instruction) ซึ่งคุณภาพของโปรแกรมที่ใชหลักการนี้จะ

ข้ึนอยูกับความสามารถของโปรแกรมเมอรที่สรางออกมาใหมีความสมบูรณในดานเนื้อหาเปดโอกาสให

ผูเรียนมีสวนรวมและปรับไดเหมาะกับความแตกตางของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด ถาสามารถทําได

ครบทั้งสามประการจะพบวาเปนการสรางโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพไมแพผูสอน 

3.   เกม (Gaming Method) เปนรูปแบบที่มีการออกแบบของเกม ซึ่งมีความเฉพาะของ

ลักษณะวิธีการออกแบบโปรแกรม ซึ่งอาจจะไมมีการสอนโดยตรง แตใหผูเรียนมีสวนรวมในการฝก    

จะสงเสริมทักษะและความรูทั้งทางตรงและทางออม  ซึ่งอาจออกแบบใหใชในชวงหนึ่งของการสอน 

เชน ข้ันนําเขาสูบทเรียน  สรุป หรือใชเปนการใหรางวัล หรือประกอบการทํารายงานบางอยางไดดวย 

4.   สถานการณจําลอง (Simulation Method) เปนการจําลองสถานการณตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นใหปรากฏเปนรูปราง หรือส่ิงของไมซับซอนและยากตอการเขาใช การใช Simulation จะลด

ระดับความจริงที่เปนอยูในเรื่องของรูปทรง  ขนาด  เวลา และสถานที่ใหผูเรียนสามารถเห็นไดอยาง

ละเอียด  สวนมากจะใชฝกนักบิน  ตํารวจ  และทหาร ในการจําลองสถานการณแลวฝกใหผูเรียนตอบ

ใหไดอยางถูกตองและแมนยําเมื่อพบกับสถานการณจริง 

5.  การคนพบ (Discovery Method) เปนโปรแกรมการสอนวิธีใหคนหาคําตอบเองมี

ลักษณะใหผูเรียนเรียนจากสวนยอยและรายละเอียดตาง ๆ แลวสรุปเปนกฎเกณฑ  ซึ่งถือเปนการ

คนพบ การศึกษาวิธีนี้เปนการใชการเรียนรูแบบอุปนัย (Inductive) ผูเรียนอาจจะเรียนรูโดยการคนควา

จากรากฐานขอมูลแลวลองแกปญหาแบบลองผิดลองถูก  เสมือนเปนการทําแบบฝกหัดใน

หองปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อคนพบสูตรหรือหลักการดวยตนเอง โดยศึกษาฐานขอมูลที่

สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ทําใหผูเรียนไดศึกษาและพบเห็นอาชีพในแบบตาง ๆ (Career 

Exploration) 

6.   การแกปญหา (Problem-Solving Method) มีวิธีการพิจารณา 2 วิธีคือ 1.ใหผูเรียน

สรางโปรแกรมและปญหาเอง แลวใหเครื่องชวยในการคาหาคําตอบ  2.ใหผูสอนหรือโปรแกรมไดสราง

ไวแลวสําหรับใหผูเรียนไดคนหาคําตอบ หลักการสําคัญประการหนึ่งที่ใชในการสรางโปรแกรมประเภท
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นี้ คือ โปรแกรมไมควรใหมีการแกปญหาโดยวิธีเดียว เพราะจะเปนการคนหาวิธีการแกปญหา ซึ่งผิดกบั

จุดประสงค แตควรจะเปนโปรแกรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนใชวิธีการตาง ๆ ไดหลาย ๆ วิธีเพื่อหาคําตอบ

ของปญหานั้น 

สรุป รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร แยกออกเปน 4 สวน คือ แบบเนื้อหา แบบฝกปฏิบัติ  

แบบบันเทิง  และแบบผสม  ซึ่งจะเห็นไดจากการอธิบายรูปแบบที่หลากหลายของนักการศึกษาขางตน  

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํารูปแบบสอนเนื้อหา (Tutorial) ของ บุปผชาติ ทัฬทิกรณ (2544) เปน

การออกแบบเพื่อสอนเนื้อหาใหม จะคลายกับการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน ซึ่งมีองคประกอบหลักที่

สําคัญ 4 สวน คือ สวนนํา  สวนเสนอเนื้อหา  สวนคําถามและการฝก สวนประเมินและเสริมการเรียนรู 

มาประยุกตใชกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2 โดยอธิบายถึงรูปแบบของ

บทเรียนที่มีเนื้อหาสาระพรอมแบบฝกหัดเพื่อฝกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบทเรียนในรูปแบบ

การนําเสนอผังมโนทัศนดัวยภาพ  เพื่อผสมผสานเนื้อหาสาระที่เรียน ใหเขากับผังมโนทัศน แลวเรียน

ผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

คุณคาและประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
แฮทฟลด และบิตเตอร (Hatfield; & Bitter. 1994: 102-115) ไดกลาวถึงคุณคาของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใชในการเรียนการสอนดังนี้ 

1.   สงเสริมการเรียนดวยตนเอง แบบเชิงรุก (Active) กับแบบสื่อนําเสนอการสอนแบบ

เชิงรับ (Passive) 

2.   สามารถเปนแบบจําลองการนําเสนอหรือตัวอยางที่เปนแบบฝก และการสอนที่ไมมี

แบบฝกหัด 

3.   มีภาพประกอบและมีปฏิสัมพันธเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน 

4.   เปนสื่อที่สามารถพัฒนาการตัดสินใจ และแกไขปญหาของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

5.   จัดการดานเวลาในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและใชเวลาในการเรียนนอยการ

นําคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทตอการเรียนการสอน เพราะสามารถนํามาใชเปนสื่อในการเรียนการ

สอน หรือจะใชเปนสื่อชวยในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามที่ แฮทฟลด และบิตเตอร (Hatfield 

and Bitter) ไดกลาวถึงคุณคาของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ในการเรียนการสอนนั้น นอกจากนี้

ยังมีนักวิชาการไดกลาวถึงประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดังนี้ 

ฤทธิ์ชัย  ออนมิ่ง (2547: 5-6) ไดสรุปประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่

นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไว ดังนี้ 
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1.   การนําเสนอเนื้อหาฉับไว แทนที่ผูเรียนจะเปดหนังสือบทเรียนทีละหนาก็อาจกดเพียง

แปนพิมพบนคอมพิวเตอรก็สามารถเลือกบทเรียนไดแลว 

2.   คอมพิวเตอรสามารถเสนอรูปภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีประโยชนมากตอบทเรียนที่มีภาพ

สลับซับซอนหรือเหตุการณที่ควรจะเนน 

3.   มีเสียงประกอบทําใหมีความนาสนใจและเพิ่มศักยภาพทางการเรียน 

4.   สามารถเก็บขอมูลเนื้อหาไดมากกวาหนังสือเรียนไดหลายเทา เชน ซีดี-รอม (CD-

ROM) 1 แผน สามารถเก็บขอมูลได 680 ลานตัวอักษร สวนหนังสือ 1 เลมจํานวน 300 หนา มี

ตัวหนังสือประมาณสามแสนถึงสี่แสนตัว ดังนั้นซีดี-รอม (CD-ROM) 1 แผน จะเก็บหนังสือไดประมาณ 

200 เลม 

5.   ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนไดอยางแทจริง บทเรียนสามารถควบคุมและชวยเหลือ 

ผูเรียนไดมาก ในขณะที่หนังสือไมสามารถทําได 

6.   บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถบันทึกผลการเรียน ประเมินผลการเรียนซ้ํา ๆ ไดหลายครั้ง  

โดยไมจํากัด 

7.   สามารถนําติดตัวไปเรียนในสถานที่ตาง ๆ ที่มีเร่ืองคอมพิวเตอร โดยไมมีขอจํากัดดาน 

เวลา ทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสมบูรณยิ่งขึ้น 

กิดานันท  มลิทอง (2543: 253-254) ไดกลาวถึงประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอร โดย

สรุปไดดังนี้ 

1.   คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน เพราะการเรียน

คอมพิวเตอรเปนประสบการณใหม 

2.   การใชสี  ภาพลายเสน ที่ดูคลายการเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี เปนการเพิ่ม

ความเหมือนจริง และเราความสนใจผูเรียน ทําใหเกิดการอยากเรียนรู  อยากทําแบบฝกหัด หรือ

กิจกรรมตาง ๆ เปนตน 

3.   หนวยความจําของคอมพิวเตอรมีความสามารถในการบันทึกคะแนน และพฤติกรรม

ตาง ๆ ของผูเรียน  เพื่อใชในการวางแผนบทเรียนในขั้นตออไปได 

4.   การเก็บขอมูลของคอมพิวเตอร สามารถนําไปใชไดในลักษณะของการศึกษา

รายบุคคล โดยสามารถกําหนดบทเรียนแกผูเรียนแตละคน และแสดงผลความกาวหนาใหเห็นไดทันที 

5.  ลักษณะของโปรแกรมบทเรียน ใหความเปนสวนตัวแกผูเรียน เปนตัวชวยใหผูเรียน 

ที่เรียนชา สามารถเรียนไดตามความสามารถของตนเอง โดยไมตองเรงรีบ และไมตองอายผูอ่ืน หรือ

เครื่องคอมพิวเตอร เมื่อผูเรียนตอบผิด 
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6.   ชวยขยายขีดความสามารถของผูสอน คือ การควบคุมผูเรียนไดอยางใกลชิด เพราะ

สามารถบรรจุเนื้อหาขอมูลไดงาย และสะดวกในการนําออกมาใช 

สรุป บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณคา และประโยชนทางการเรียนการสอนที่มี

ขอบเขตกวางขวาง  และเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนการสอน ที่สามารถตอบสนองผูเรียนที่มี

ความสามารถที่แตกตางกันดานการเรียน อาทิเชน การเรียนรูของผูเรียนที่เรียนเร็ว  ผูเรียนที่เรียนรูชา

สามารถฝกซ้ําหรือทบทวนได  นอกจากนี้บทเรียนเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถจําลอง

สภาพการณของวิชาตาง ๆ เพื่อการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ซ่ึงผูเรียนจะไดรับประสบการณ

ทางตรงกอนการลงมือปฏิบัติจริง มีการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการไดเปนอยางดี  สวนการ

ออกแบบโปรแกรมปฏิสัมพันธ เพื่อนําเสนอสื่อไดหลากหลายชนิดตามความตองการของผูสอนและ

ผูเรียน โดยตอบสนองการเรียนรูดวยตนเองแบบเชิงรุก  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงเปนสื่อที่

สงเสริมการสอน ในระบบมัลติมีเดียเปนตัวปฏิสัมพันธใหมีการนําเสนอเนื้อหา ไดดีกวาการสอน

บรรยายโดยผูสอน ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มี

การนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ข้ึนไป  เพื่อเปนทางเลือกใหครูผูสอนไดพิจารณานําบทเรียนที่ไดพัฒนาใน

คร้ังนี้ไปใชประโยชนทางการเรียนการสอน สําหรับชวงชั้นที่ 3 ได 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ทฤษฎีมีอยูหลากหลายทฤษฎีที่สามารถนํามาปรับประยุกตใชกับบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ซึ่งอาจพอสรุปทฤษฎีหลักออกเปน 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการเรียนรู และทฤษฎีการสอน ดังนี้ 

ทฤษฎีการเรียนรู (Theories of Learning) ทฤษฎีการเรียนรูเปนหลักจิตวิทยาการ

เรียนรู ที่มีความเกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการศึกษาถึงกระบวนการที่ทําใหการ

เรียนรูเกิดขึ้น และสถานการณที่มีผลตอการเรียนรูนั้น ๆ ทฤษฎีการเรียนรูจึงเปนหลักการ และแนวคิดที่

สามารถอธิบายธรรมชาติของการเรียนรูและปจจัยที่จะเอื้อใหเกิดการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสามารถ

นํามาประยุกตใชกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียได เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 11-21)         

ไดกลาวถึง ทฤษฎีการเรียนรู เปนขอตกลงที่ไดมีการคนควาทดลองวิจัยมาเปนอยางดี จนเปนขอ

สรุปวามนุษยเราเรียนรูไดอยางไร ซึ่งแตละทฤษฎีจะแตกตางกันออกไปบางตามวัตถุประสงคของการ

ปฏิบัติ การจัด กลุมทฤษฎีการเรียนรู จะจัดตางกันไปภายใตเงื่อนไขและปรัชญาของกลุมนักจิตวิทยา 

แบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ กลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) และกลุมปญญานิยม 

(Cognitivism)  
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กลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) หรือทฤษฎีการเรียนรูเพื่อการสรางนิสัย (Habit 

formation) หรือทฤษฎีการเรียนรูสัมพันธตอเนื่อง  กลุมนี้มีแนวคิดวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปน

ผลมาจากประสบการณเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองที่กอใหเกิดความเคยชิน

จนเปนนิสัย ไดแบงออกเปนทฤษฎียอยดังนี้ (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 11-18; เอกวิทย  แกวประดิษฐ. 

2545: 118-123;  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2546: 40-64;  ฤทธิชัย ออนมิ่ง. 2547: 22-24; ถวัลย  

มาศจรัส และรัตนา  ชิดชอบ. 2548: 16-17) 

1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theory)  

1.1   ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classic Conditioning Theory) ของวัตสัน  

(Watson. 1958) มีแนวคิดวา การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค จะทําใหเกิดการเรียนรูจากสิ่งเราที่วาง

เงื่อนไข กับส่ิงเราที่ไมวางเงื่อนไข แลวทําใหเกิดการตอบสนองอยางเดียวกัน ซึ่งสรุปไดวา พฤติกรรม

นิยมของมนุษยสามารถสรางใหเกิดขึ้นและลบพฤติกรรมนั้น ๆ ใหหายไปได 

1.2   ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant Conditioning Theory) ของ 

สกินเนอร (Skinner. 1950) คือผูริเร่ิมแนวคิดทฤษฎีนี้ โดยสนใจศึกษาเรื่องราวพฤติกรรมของมนุษย 

อาศัยพื้นฐานทางธรรมชาติ และลักษณะของมนุษยเสริมตอจากทฤษฎี S-R ของ ธอรนไดร (Thorndike) ไว 

3 เร่ือง ซึ่งเปนจุดเดน คือ 

1.2.1   เงื่อนไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) ไดแกพฤติกรรม

ของมนุษยที่แสดงออกจะเกิดขึ้นบอยแคไหนนั้น ข้ึนอยูกับการตอบสนองอัตราการแสดงออกของ

พฤติกรรม 

1.2.2   การเสริมแรง (Reinforcement) ไดแก ส่ิงเราที่ทําใหอัตราการแสดงออก

ของพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตองการ และตัดหรือกําจัดพฤติกรรมบางอยางออกไปได ซึ่งจะ

ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะศึกษาเรียนรูดวยความตั้งใจ  

1.2.3   ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual differences) เปดโอกาสให

ผู เ รียนที่ เ รียนรูไดเร็ว สามารถนําเวลาที่ เหลือไปทํากิจกรรมอื่นโดยไมตองรอผู เ รียนรูไดชาใน

ขณะเดียวกันผูที่เรียนรูไดชาก็สามารถจะเรียนรูเร่ืองตาง ๆ จากบทเรียนแบบโปรแกรมของตนเองโดย

ไมถูกบีบค้ันวาจะตองเรียนจบเนื้อหาสาระที่ผูสอนกําหนดพรอมกับผูเรียนที่เรียนรูไดเร็ว โดยที่ตนเอง 

“ไมเกิดการเรียนรู” อยางแทจริง 

1.3   ทฤษฎีความตอเนื่อง (Continuous Conditioning Theory) ของกัทธรี (Guthrie.  

1886-1959) ไดแนวคิดมากจากทฤษฎีการเรียนรูของวัตสัน คือ การศึกษาวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก

หรือจากกิริยาสะทอน (Reflex) เปนการเรียนรูแบบตอเนื่อง โดยไมตองกระทําซ้ําบอย ๆ สามารถนํามา

ปรับใชกับการเรียนการสอนไดดังนี้  
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1.3.1 การเรียนรูเกิดจากการกระทํา หรือการตอบสนองเพียงครั้งเดียวไมตอง

ลองกระทําหลาย ๆ คร้ัง หลักการนี้ใชไดกับผูมีประสบการณเดิมกอน  

1.3.2  ถาตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ควรใชการจูงใจเพื่อทําใหเกิดพฤติกรรม

มากกวาการเสริมแรง 

1.3.3  เปนแนวความคิดที่คลายคลึงกับแนวความคิดในการเรียนอยางมีเงื่อนไข 

จากทฤษฏีอ่ืน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนเชนกัน 

1.3.4  การลงโทษมีผลตอการเรียนรู 4 ลักษณะ ดวยกันคือ การลงโทษสถาน

เบาการเพิ่มโทษ  การลงโทษเปรียบเสมือนแรงขับ  และใหพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาแทนที่พฤติกรรม

ที่ไมพึงปรารถนาไปพรอมกัน  

2. ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectionist Theory) ของ ธอรนไดร (Thorndike. 1814-

1949) มีหลักการพื้นฐานการเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่มักจะ

ออกมาในรูปแบบตาง ๆ หลายรูปแบบ โดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกวาจะพบรูปแบบ

ที่ดีหรือเหมาะสมที่สุด โดยการสรางกลองปญหา หรือกลองหีบกล (Puzzle Boox) ซึ่งสรุปกฎการ

เรียนรูดังนี้  

2.1   กฎความพรอม (Law of Readiness) หรือความแตกตางระหวางบุคคล

(Individual Differences) คือ ความแตกตางของผูเรียนแตละคน แตทุกคนมีโอกาสแสวงหาความรูได

ดวยตนเอง สวนจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับความพรอมหรือความมีวุฒิภาวะและอวัยวะตาง ๆ ของผูเรียน

ทางดานรางกาย  จิตใจ และประสบการณเดิม  

2.2   กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) คือ ผูเรียนไดฝกหัดหรือกระทําซ้ํา ๆ ยอม

ทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง ซึ่งมีกฎขอยอย 2 กฎคือ กฎแหงการใช (Law of Used) และกฎแหง

การไมใช (Law of Disused) 

2.3   กฎแหงผล (Law of Affect) หรือผลลัพธที่ได ไดแก รางวัลหรือความสมหวังจะ

ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากขึ้น เปนกฎที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนองที่สรางความพึงพอใจใหแกผูเรียน ซึ่งไดมาจากการเสริมแรง เชน การที่ผูเรียนตอบคําถามได

ถูกตอง จะทําใหมีความรูสึกภาคภูมิใจ กระตือรือรนที่จะศึกษาเนื้อหาสาระอื่น ๆ ตอไป  เปนตน 

3. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Thory) ของ ฮอลล (Hall. 1884-1952) ใช

หลักการคณิตศาสตร มาสรางทฤษฏีทางจิตวิทยาอยางมีระบบ แบบ S-R คือ การตอเนื่องระหวาง ส่ิง

เรากับการตอบสนอง โดยกลาวถึงกระบวนการเรียนรูตาง ๆ ในรูปของคณิตศาสตร มีการวิเคราะห

แยกแยะระหวางการจูงใจกับกลไกในการเรียนรู และกลาวถึงพื้นฐานของการเรียนรู เกิดจากการ

เสริมแรงมากกวาการจูงใจ การเสริมแรงในทัศนะของฮอลล มี 2 ประเภท คือ การเสริมแรงปฐมภูมิ 

และการเสริมแรงทุติยภูมิ 
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3.1 การเสริมแรงปฐมภูมิ หรือเบื้องตน (Primary Reinforcement) คือ การใหรางวัล
หรือตัวเสริมแรงที่จะลดแรงขับปฐมภูมิ (Primary Drive) ซึ่งไดแก ความตองการขั้นพื้นฐาน เปนตน 

3.2 การเสริมแรงทุติยภูมิ (Secondary Reinforcement) เปนการเสริมแรงขั้นที่สองมี
คุณสมบัติคลายกับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ  ซึ่งชวยลดแรงขับไดมีประสิทธิภาพและเปนสวนชวยใหเกิด
การเรียนรูเชนกัน เชน เสียงกระดิ่งขายไอศกรีม ซึ่งเชื่อมโยงกับการไดกินขนมแกความอยาก มีผลทําให
เด็กหยุดเลนเตะบอลเพื่อวิ่งไปซื้อไอศกรีม เปนตน 

กลุมปญญานิยม หรือกลุมความรู (Cognitive หรือ Gestalt – Field) เปนทฤษฎีที่เนน
กระบวนการความรู  ความคิด และความเขาใจ ซึ่งไดแบงทฤษฎียอยดังนี้ (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 
2528: 19-21;  เอกวิทย  แกวประดิษฐ. 2545: 123-139;  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2546: 72-84;  
ฤทธิชัย  ออนมิ่ง. 2547: 22-24) 

1.   ทฤษฎีกลุมเกสตัลท (Gestalt Theory) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการรับรูเปนสวนรวม 
มากกวาสวนยอยรวมกัน และประสบการณก็มีสวนในเรื่องการเรียนรู ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

1.1   การรับรู (Perception) คือ กระบวนการแปลความหมายของสิ่งเราที่มากระทบ
กับประสาทสัมผัส โดยการแปลความหมายนั้นขึ้นอยูกับประสบการณ 

1.2   การหยั่งเห็น (Insight) หรือการรูแจงตลอด หมายถึง การเกิดความคิดความ
เขาใจทันทีทันใด 

2.  ทฤษฎีการเรียนรูโดยเครื่องหมาย (S-S Learning หรือ Sign Learning Theory) ของ  
ทอลแมน (Tolman. 1886-1959) หรือการเรียนรูอยางมีจุดหมาย เปนทฤษฏีการเรียนรูเปนกระบวนการ

คนหาสิ่งที่มุงหวัง  โดยอาศัยเครื่องหมายบางอยางเปนแนวทางนําไปสูเปาหมายหรือการเรียนรู
เสนทางไปสูเปาประสงค  โดยการสรางความรู  ความเขาใจ และโยงความสําพันธระหวางเครื่องหมาย
กับเปาประสงคที่ตองการกระทําของผูเรียน  

ทฤษฎีการสอน นอกจากทฤษฎีการเรียนรูแลว ยังมีทฤษฎีการสอน ซึ่งมีสวนเกี่ยวของ

กับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเชนเดียวกัน เมื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและความรูแลว ควรจะตอง
ศึกษาถึงวิธีการสอน วาควรนํารูปแบบการสอนใดมาประยุกตใชกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่
พัฒนาขึ้นมา จากคํากลาวที่วา “การสอนตองใชทั้งศาสตรและศิลป” ซึ่งศาสตร คือ ตัวเนื้อความรูที่มี

อยูในตัวผูสอน สวนศิลป คือ ศิลปะ  ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาไปสูผูเรียน บางครั้งเนื้อหา
เดียวกันผูสอนตางกัน ยอมมีศิลปะการถายทอดตางกันดวย ดังนั้นการใชศาสตรและศิลปตองใชอยาง
ผสมผสานกลมกลืนกัน การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียก็เชนกัน เมื่อผูสอนที่มีพื้นฐานความรู
เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูแลว ควรจะเพิ่มศิลปะในการสอน นั่นก็คือ การนําความรู

ทางทฤษฎีการสอนและเทคนิควิธีการสอนไปใชเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนสอน (ฐาปนีย ธรรมเมธา. 
2540: 67)  
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ทฤษฎีในการสอน ไดมีนักการศึกษาหลายทาง ไดเสนอทฤษฎีการสอนไวมากมาย       

ซึ่งสามารถสรุปเปน 4 ทฤษฎีหลัก ๆ ดังนี้ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. 2533: 65-67; ฐาปนีย  ธรรมเมธา. 

2540: 67-68;  เอกวิทย  แกวประดิษฐ. 2545: 151-153) 

1.  ทฤษฎีการสอนของกาเย (Gagne) โรเบิรด เอ็ม กาเย (Robert M Gagne. 1962) 

ผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับระบบ (Systems) ชื่อ “The Conditions of Learning” ไดอธิบายการวิเคราะห

จุดประสงคของการเรียนรู และแยกจุดประสงคของการเรียนรูออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก การเรียนรู

แยกแยะ  การเรียนรูหลักการ  การเรียนรูการแกปญหา เปนตน ยังกลาวถึงการเรียนรูของบุคคลวาจะ

เกิดขึ้นไดดีหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพการณทั้งภายในและภายนอกผูเรียน (Internal and External Conditions) 

และเหตุการณในการเรียน (Events of Learning) จัดเปนลําดับสภาพการณในการเรียนรูเปน 9 ข้ัน คือ 

1.1 เรงเราหรือสรางความสนใจ (Gain or Calling Attention) กอนจะดําเนินการสอนใน

แตละครั้งควรสรางความสนใจ  โดยการยั่วยุใหผูเรียนอยากรูอยากเห็นทําใหอยากติดตามวา สอนอะไร 

จึงเกิดเปนการอยากเรียนขึ้นมา 

1.2   บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) เมื่อมีการเรียนการสอนเกิดขึ้น จะตอง

แจงใหผูเรียนทราบถึงจุดหมายปลายทางหรือเปาหมายของการเรียนที่ตองไปใหถึงอยางกวาง ๆ    

กอนเสมอ เปนการบอกใหผูเรียนไดทราบถึงสิ่งที่จะเรียนรู 

1.3   ทบทวนความรูเดิม (Recalling of Prerequisite) เปนขั้นตอนของการทบทวน

ความรูเดิมที่เคยเรียนมากอนแลว โดยการใหทําแบบทดสอบหรือการสนทนา ซักถาม อภิปราย เพื่อ

เปนการกระตุนเตือนความจํา เปนการเตรียมการเรียนการสอนของครูใหมีความตอเนื่องกับเร่ืองราวที่

เคยเรียนมากอน 

1.4   นําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information) เปนการนําเสนอบทเรียนที่

นาสนใจ ผูสอนสามารถเสนอเนื้อหาใหมไดหลายวิธี ตามความเหมาะสม เชน การใชส่ือการสอนประกอบ  

ใชเกมหรือกิจกรรมเสริม เปนตน 

1.5   ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) ข้ันตอนนี้เปนการชี้แนะใหแนวทาง 

แกผูเรียน  เพื่อไปศึกษาคนควาดวยตนเอง และเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของบทเรียน 

1.6   กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) เรียนรูโดยการกระทํา ไดฝก

ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองที่สอดคลองกับจุดประสงคของแตละบทเรียน 

1.7   ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) คือ การติดตามผลการปฏิบัติงานของ 

ผูเ รียน โดยผูสอนใหความสนใจในงานที่ผู เ รียนไดปฏิบัติ โดยใหคําแนะนํารับฟงปญหา และ             

ใหการเสริมแรงเพื่อเปนการใหกําลังใจผูเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมไดดีถูกตองตามวัตถุประสงค 
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1.8   การจัดการปฏิบัติ (Assessing Performance) เปนขั้นตอนที่ผูสอนตรวจการ

ปฏิบัติงานของผูเรียน เพื่อประเมินวาผูเรียนไดบรรลุถึงจุดประสงคของบทเรียนมากนอยเพียงใด         

มีสวนใดบางที่ตองปรับปรุงแกไข 

1.9   ย้ําใหเกิดความจําและการถายโอนความรู (Accuracy Reinforcement and 

Trandter of learning) เปนขั้นตอนที่จัดกิจกรรมในลักษณะตาง ๆ ใหความรูเสริมจากเนื้อหาในบทเรียน 

เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจที่ถูกตองตามจุดประสงค ซึ่งผูเรียนสามารถนําประสบการณที่

ไดรับไปถายโยงในการเรียนรูวิชาที่เกี่ยวของตอไป เชน ใหทําแบบฝกหัด รายงาน  นิทรรศการ  โครงงานพิเศษ  

การบาน  จัดบอรด เปนตน 

2. ทฤษฎีการสอนของเมอรริลไรเกลท (Merrill – Reigelath) แสดงทัศนะวาการสอนเปน 

กระบวนการที่เสนอเปนขั้นตอนที่ละเอียดและตอเนื่อง ดังนี้ 

2.1  เลือกหัวขอปฏิบัติทั้งหลายที่จะสอนดวยการวิเคราะหภารกิจ 

2.2  ตัดสินใจวาจะสอนขอภารกิจใดเปนอันดับแรก 

2.3  จัดลําดับกอนหลังของขอภารกิจที่เหลือ 

2.4  ชี้บงเนื้อหาที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 

2.5  จัดเนื้อหาเขาบทเรียนและจัดลําดับบทเรียน 

2.6  จัดลําดับการสอนภายในบทเรียนตาง ๆ 

2.7  ออกแบบการสอนในแตละบทเรียน 

3. ทฤษฎีการสอนของเคส (Case) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการสอนดานพฤติกรรมในระหวาง 

การสอนแตละขั้นของพัฒนาการทางสติปญญานั้น ข้ึนกับการเพิ่มความซับซอนของยุทธศาสตรการคิด  

ผูเรียนจะใชความคิดที่ซับซอนได เมื่อไดรับประสบการณอยางมีข้ันตอน  การจัดการสอนลักษณะนี้

จัดลําดับตามความมุงหมายของภารกิจที่จะเรียน  จัดลําดับข้ันการปฏิบัติเพื่อนําไปสูความมุงหมายนัน้ 

ๆ โดยการเปรียบเทียบการคิดกับทักษะที่ผูเรียนไดรับ มีการจัดระดับความสามารถและการปฏิบัติของ

ผูเรียน มีแบบฝกหัดหรือตัวอยางใหผูเรียนไดศึกษา 

4. ทฤษฎีการสอนของลันดา (Land) เปนการดําเนินการสอนโดยใชการจัดลําดับข้ันการ 

แกปญหาโดยบงชี้กิจกรรมการเรียนกอนที่ผูเรียนจะลงมือเรียน และจัดใหผูเรียนฝกปฏิบัติการตามที่ได

ออกแบบไว 

สรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละครั้งนั้น ผูสอนสวนใหญมักจะนําทฤษฎี

หลักทั้ง 4 ทฤษฎีหลัก ดังกลาวขางตน มาประยุกตใชในการเรียนการสอน  ดังนั้นการจะเลือกใชทฤษฎี

ใดทฤษฎีหนึ่ง ควรพิจารณาจากจุดประสงครายวิชาเปนหลัก เพราะจุดประสงคการสอน และเนื้อหา  

ในการสอนแตละครั้งอาจใชทฤษฏีการสอนหลายทฤษฎี มาผสมผสานกันได  สวนการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย 
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ไดนําทฤษฎีการเรียนรูโดยเครื่องหมาย (S-S Learning หรือ Sign Learning Theory) ของ ทอลแมน 

(Tolman. 1886-1959) กับทฤษฎีการสอนของกาเย (Gagne) โรเบิรด เอ็ม กาเย (Robert M Gagne. 

1962) มาประยุกตใชในการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวย

ภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

ขั้นตอนการสรางและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
การสรางและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ควรใหความสนใจเรื่องการ

ออกแบบวิธีการเรียนการสอนเปนพิเศษ พยายามนําคุณสมบัติพิเศษของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใชให

เกิดประโยชนสูงสุด และตองเขาใจวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความแตกตางกับเทคนิคการ

นําเสนอดวยคอมพิวเตอร ซึ่งนักวิชาการในปจจุบันมักใชประกอบการบรรยายในที่ประชุม เชน การใช

เครื่องฉาย LCD (Liquid Crystal Display Projector) ฉายภาพจากคอมพิวเตอรข้ึนไปบนฉาก ซึ่งนิยม

ทําขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint แตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความหมาย    

กวางกวานั้น โดยทั่วไปบทเรียนคอมพิวเตอรจะตองประกอบขึ้นจากโครงสรางที่สําคัญ 3 สวน ดังนี้

(วิภา  อุตมฉันท. 2544: 82) 

สวนที่ 1  นําเสนอเนื้อหา (Presentation) โดยทั่วไปจะเริ่มตนดวยการนําเสนอเนื้อหา

หรือขอมูลของบทเรียนที่จะสอนกอน และเพื่อใหการนําเสนอมีประสิทธิภาพสูง บทเรียนคอมพิวเตอร

จึงใชขอไดเปรียบของคอมพิวเตอร นําเสนอขอมูลดวยระบบมัลติมีเดีย ซึ่งมีทั้งภาพ (Visual) และเสียง 

(Audio) ทําใหบทเรียนมีความเหมือนจริงและเขาใจงาย 

สวนที่ 2 ปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Interactive) เปนหลักการของสื่อสารแบบ 2 ทาง คือ 

หลังจากสอนเนื้อหาแตละชวงแตละตอนจบแลวก็เปดโอกาสใหผู เ รียนไดโตตอบกับบทเรียน 

เชนเดียวกับที่ครูเปดโอกาสใหนักเรียนถามคําถามกับครูในหองเรียนปฏิสัมพันธ จึงจัดเปนโครงสรางที่

เปนหัวใจสําคัญของคอมพิวเตอร ในทางรูปธรรม ก็คือ แบบฝกหัดที่ใชทบทวนความรูในแตละชวง 

ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนไดหลายทาง เชน ใชเมาสคลิกเลือกเมนูรายการวาจะเดินหนา

บทเรียนตอไป หรือยอนกลับไปหนาเกา พิมพขอความบนคียบอรด เติมคํา เลือกคําตอบ การตัดสินใจ

เลือกของผูเรียนจะไดรับการตอบสนองจากคอมพิวเตอร คําตอบจะไดรับการเฉลย ซึ่งจะมีผลตอ

เสนทางการเรียนของผูเรียนในอันดับถัดไป 

สวนที่ 3  ประเมินผลการเรียน (evaluation) สวนการประเมินผล คําตอบของผูเรียนที่

โตตอบกับบทเรียนจะถูกรวบรวมและนําไปคํานวณเพื่อวัดสัมฤทธิผลของการเรียนรู หรือเพื่อหาเกณฑ

ตัดสินผลการเรียนวาผานหรือไมผาน สมควรเรียนเนื้อหาในระดับไหนตอไป 



 27 

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะตองมีการออกแบบโครงสรางเสนทาง     

เพื่องานที่ทําจะไดสารบัญเรื่อง และรูปแบบการมีปฏิสัมพันธกับผูใช การจัดวางผังโครงสรางในงาน

มัลติมีเดีย ประกอบดวยโครงสรางพื้นฐาน 4 รูปแบบ ดังนี้ (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ. 2538: 25-35) 

1.  แบบเชิงเสน (Linear) ผูใชเดนิไปตามเสนทางอยางเปนลําดับจากกรอบหนึ่งไปอีก 

กรอบหนึ่ง จากสารสนเทศหนึ่งไปอีกสารสนเทศหนึ่ง ดังภาพประกอบ 6 

 
 

ภาพประกอบ 6  แสดงผังโครงสรางปฏิสัมพันธแบบเชิงเสน 

2.  แบบลําดับข้ัน (Hierarchical) ผูใชเดินไปตามเสนทาง ที่แยกแขนงออกตามธรรมชาติ 

ของเนื้อหา มีลักษณะผัง ดังภาพประกอบ 7 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 7  แสดงผังโครงสรางปฏิสัมพันธแบบลําดับขั้น 

3.  แบบไมเปนเชิงเสน (Nonlinear) ผูใชเดินไปตามเสนทางตาง ๆ อยางอิสระ ไมกําหนด 

ขอบเขตของเสนทาง มีลักษณะผัง ดังภาพประกอบ 8 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8  แสดงผังโครงสรางปฏิสัมพันธแบบไมเปนเชิงเสน 
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4.  แบบประสม (Composite) ผูใชสามารถไปตามเสนทางตาง ๆ อยางอิสระ แตในบาง 

คร้ังอาจไปในลักษณะเชงิเสนตรง หรือแยกแขนงไปตามลําดับเนื้อหามีลักษณะผงั ดังภาพประกอบ 9 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 9  แสดงผังโครงสรางปฏิสัมพันธแบบไมเปนเชิงเสน 

เมื่อไดทราบถึงโครงสรางสําคัญและการออกแบบโครงสรางดังกลาวขางตนแลว          

ในลําดับข้ันตอไปเปนขั้นตอนการออกแบบและการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งมี

นักวิชาการไดเสนอไวดังนี้ 

โรลเยอร และฮอลล (วิชาการ, กรม. 2544: 44-45; อางอิงจาก Roblyer; & Hall. n.d.)         

ไดเสนอขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 3 ข้ันตอน ดังดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เปนการกําหนดเปาหมายการสอน  วิเคราะหรูปแบบการสอน ซึ่งประกอบ 

ดวยการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  กําหนดวิธีการประเมินผล และการออกแบบกลวิธีการสอน     

ซึ่งกําหนดอยางชัดเจนตั้งแตเร่ิมตนวางแผนออกแบบบทเรียน 

ข้ันตอนที่ 2 เปนการออกแบบบทเรียนโดยเขียนเปนผังงาน สรางกรอบแสดงเรื่องราว 

(Storyboard) ของบทเรียนวาจะประกอบดวยอะไรบาง มีขอความ การเสริมแรง ผลปอนกลับ         

การดําเนินขั้นตอนของเนื้อหา  ข้ันสุดทายของขั้นตอนนี้ คือ การทบทวนการออกแบบกอนการนําไป

สรางโปรแกรมบทเรียน และในขั้นนี้ควรจัดทําเอกสารหรือคูมือประกอบสําหรับผูเรียน และผูสอนดวย 

ข้ันตอนที่ 3 เปนการทดลองสรางโปรแกรมบทเรียน  มีการทดลองการใช และแกไข

ปรับปรุงบทเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการออกแบบบทเรียน 

ฤทธิชัย  ออนมิ่ง (2547: 17-19) ไดสรุปถึงขั้นตอนการออกแบบ และการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งแบงได 5 ข้ันตอนดังนี้ 

1.   ข้ันการวิเคราะหเนื้อหา จะทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่สรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพ ที่จะนําไปใชงานตามวัตถุประสงคได ตองใชความรอบคอบ ตองใชขอมูลจากแหลง   

ตาง ๆ เขาชวย รวมทั้งตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะห 

เร่ิมต้ังแตการพิจารณาหลักสูตร การกําหนดวัตถุประสงค และการกําหนดขอบขายของเนื้อหา 
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2.   การออกแบบการดําเนินเรื่อง (Flowehart) เพื่อกําหนดขั้นตอนการเขาสูสวนตาง ๆ 

ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เชน สวนของชื่อเร่ือง  การแนะนําการใชบทเรียน  วัตถุประสงคใน

การเรียน  เนื้อหา  แบบทดสอบ  ตลอดจนการกําหนดในสวนของการออกจากบทเรียน และการดําเนิน

เนื้อหานั้นมีความสําคัญเปนอยางมาก ผูออกแบบตองกําหนดการเดินเรื่องในบทตาง ๆ และเนื้อหา

ยอย ๆ ในบทเรียนแตละบทใหมีความสะดวกในการเรียน   

3.   การเขียนบทดําเนินเรื่อง (Storyboard) ประกอบดวยภาพ  ขอความ  ลักษณะภาพ

และเงื่อนไขตาง ๆ  มีลักษณะเชนเดียวกันกับบทสคริปตถายทําสไลดหรือภาพยนตร และยึดหลักขอมูล

ที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหา  เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางบทเรียน  ดังนั้นการสรางบทดําเนินเรื่อง

จึงตองมีความละเอียดรอบครอบและสมบูรณ  อีกทั้งยังสะดวกตอการแกไขบทเรียนในภายหลัง       

การเขียนบทที่ดีตองมีความรูในเรื่องของเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน การถายทําโทรทัศน  การตัดตอ  

การบันทึกเสียง  การถายภาพนิ่ง  การใชคอมพิวเตอรสรางภาพเคลื่อนไหว เปนตน เพื่อใชส่ือสารกับ   

ผูปฏิบัติไดอยางเขาใจ  นอกจากนี้ยังตองมีความคิดสรางสรรค  จิตนาการ และสามารถนําหลักการ

ทางดานจิตวิทยาการศึกษามาประยุกตใชในการกําหนดภาพ และเสียงไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา 

และลักษณะของผูเรียน 

4.   การเลือกโปรแกรมหลัก และโปรแกรมการตกแตงการสรางบทเรียน มีหลายโปรแกรม 

ใหเลือก เชน โปรแกรมการสรางบทเรียน Macromedia Authorware, Dreamweaver, Toolbook,  

Director, Flash, Camtasia, 3D Studio Max และโปรแกรมการวาดภาพประกอบบทเรียน Adobe 

Photoshop, Illustrator เปนตน ซึ่งขึ้นอยูกับความถนัดของผูสรางบทเรียน และควรใชโปรแกรมหลักใน

การสรางเพียงโปรแกรมเดียว  อีกลักษณะหนึ่ง คือ การใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ผูสรางจะตอง

อาศัยความชํานาญและมีประสบการณในดานการเขียนโปรแกรมตาง ๆ เปนอยางดี สวนการตกแตง

และเทคนิคตาง ๆ ตองใชหลายโปรแกรมรวมกัน นอกจากนี้ตองคํานึงถึงเครื่องมืออ่ืน ๆ อีกมากมาย 

เชน กลองโทรทัศน เครื่องหรือโปรแกรมตัดตอเพื่อสรางภาพเคลื่อนไหว หองและอุปกรณสําหรับ

บันทึกเสียง กลองถายภาพนิ่ง  เปนตน 

5.   การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในขั้นนี้จะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือใช

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรสรางตามขั้นตอนที่ดําเนินการมาแลวทั้งหมด คือ การดําเนินเรื่อง 

(Flowchart) และบทดําเนินเรื่อง (Storyboard) 

6.   การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ การตรวจสอบบทเรียน 

ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงใด มีแนวคิดวิธีที่นาเชื่อถือ คือ วิธีการประเมินที่ใชกระบวนการวิจัย  เชิง

พัฒนา โดยใชผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา และเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนผูประเมินคุณภาพ

บทเรียนบทเรียน หลังจากนั้นจึงนําบทเรียนที่ปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว นําไป
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ทดลองใชกับผูเรียน  โดยใหผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น ระหวางเรียน       

ในแตละตอน  โดยทําแบบฝกหัดทายบทเรียน หลังจากเรียนเสร็จทั้งหมดแลวใหทําแบบทดสอบ        

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการเรียนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และการทํา

แบบทดสอบจะเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาประสิทธิภาพของบทเรียน ที่สรางขึ้น 

สรุป การศึกษาวิจัย ตองมีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพื่อใชในการทดลอง 

ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาโครงสราง  กระบวนการวางแผนโครงสรางเสนทางการเดินทางของบทเรียน

คอมพิวเตอร  เพื่อเปนแนวทางการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  ใหมีประสิทธิภาพไดตามที่

วางแผนไวนั้น ผูวิจัยไดนํารูปแบบโครงสรางแบบผสม (Composite) ของ บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ (2538) 

กับการออกแบบและการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ของ ฤทธิชัย  ออนมิ่ง (2547) มา

ประยุกตใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  โดยสรุปข้ันตอนการสรางและออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังตัวอยางภาพประกอบ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10  แสดงภาพสรุปการสรางและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการ 

  นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เรื่อง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวยชั้นที่ 3 



 31 

อุปกรณที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
การผลิตงานดานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ส่ิงที่สําคัญ คือ อุปกรณและระดับการ

นําไปใชในการผลิตงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวามีความเหมาะสม ประหยัดเวลา  งบประมาณ  และมี

ประสิทธิภาพอยางไร (Dicks; & Haraid. 1994; จักร  พงศประยูร. 2543:15; สุนันท  อินทนิล. 2544-

2545: 69-73; ไพบูลย เปยศิริ. 2546: 8-15; บริษัทโปรวิชั่น. 2548: 14-41; พนิดา  พานิชกุล. 2549: 

57-66; มโนมัย  ไชโย. 2549: 36; อนิรุทธิ์  รัชตะวราห และคณะ. 2549: 110-116) ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. อุปกรณที่ใชประมวลผลและควบคุมตัดตอแกไขขอมูล รูปภาพ เสียง ไดแก 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร เปนอุปกรณหลักของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ คือ หนวยประมวลผลกลาง ไมตํ่ากวา 486 Dx-4  100MHz, หนวยความจําสํารอง

(RAM) 32 MB, หนวยขับ CD-Rom ความเร็วอยางต่ํา 4 เทา, ความจุของฮารดดิสก 2 GB, การดแสดงผล 

PCI แบบ 24 BIT, การดจอภาพ 640x480, 65, 536, การดเสียงแบบ 16 BIT,  ลําโพงขยายเสียง 1 คู, 

การดแคปเจอร (Capture)  สัญญาณวีดิทัศน 

1.2 จอภาพ (Display Moniter) ตองมีความสามารถในการสแกนภาพและสรางภาพ

สูงกวาทีวีทั่วไป (Horizontal & Vertic Sync สูงกวาจํานวนเสนตอภาพมากกวา) ไมสะทอนแสง

(Nonglare) สีการกระจาย(Low emission) ควรเปนแบบ non-interlace เพื่อภาพจะไดนิ่งในระดับ

สายตา  จอพวก Workstation ควรใช 19 นิ้ว พวกพีซีควรใชต้ังแต 17 นิ้วขึ้นไป 

1.3 เครื่องสแกนเนอร (Scanner) เปนอุปกรณในการ “อาน” หรือ “scan” คือ ถายภาพ

จากกระดาษหรือวัตถุแบน ๆ เขาไปในเครื่อง โดยใชแสงสองกระทบวัตถุใหสะทอนไปตกบนตัวรับแสงที

ละแถว ขอมูลจะถูกแปลงเปนจุดเล็ก ๆ ในแบบดิจิตอล เขาไปเก็บในเครื่องพีซี เมื่อตนกําเนิดแสงและ

ตัวรับแสงเลื่อนไป ภาพที่ไดก็จะเปนจากสวนตาง ๆ ของรูปตอเนื่องกันไปทีละแถวของจุดจนกวาจะ

สุภาพ ในปจจุบันเครื่องจะเปนแบบแทนนอน (flat-bed) คือ เปนแทนกระจกแบน ๆ คลายเครื่องถาย

เอกสาร ภาพที่สแกนจะถูกถายเขาไปในเครื่องทีละทั้งหนา  สวนดานความละเอียดและจํานวนสีแบบ 

flat-bed รุนใหม ๆ บางแบนจะทําไดถึงความละเอียดประมาณ 1,200 จุดตอนิ้ว และแยกสีไดถึงกวา 

2,500 ลานสี หรือ 30 บิต 

1.4  กลองดิจิตอล (Digital Camera) คือ กลองถายรูปที่บันทึกภาพถายไวเปนไฟล

ภาพในรูปแบบดิจิตอล เพื่อนําไปพิมพออกมาเปนภาพ หรือตกแตงดวยโปรแกรมตาง ๆ เชน 

Photoshop สงผานอินเทอรเน็ต ทําเว็บ บทเรียนคอมพิวเตอร หรือนําไปใชงานในลักษณะอื่น ๆ ตอไป 

การที่ไมตองใชฟลม ทําใหสามารถถายรูปจํานวนมาก ๆ ไดโดยไมกลัวฟลมหมด อีกทั้งยังเห็นผลการ

ถายภาพไดทันที เปนการลดจํานวนรูปเสียลงได นอกจากนี้ผูใชยังสามารถแกไขตกแตงภาพได

มากกวาการใชกลองธรรมดา  กลองดิจิตอลสวนหนึ่งจะเหมือนกลองฟลม คือ มีปุมชัตเตอรสําหรับ
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ถายภาพระบบเลนส และอาจมีซูมดวย มีชองมองภาพ หรือวิวไฟนเดอร (Viewfinder) และแฟลซ

สําหรับเวลาแสงไมพอ แตสวนประกอบที่มีเฉพาะกลองดิจิตอลคือ 

1.4.1  การดหนวยความจํา ใชบันทึกภาพถายจากกลองดิจิตอลแทนฟลม 

1.4.2  แบตเตอรี่ เปนแหลงพลังงานของกลองดิจิตอลรุนใหม มักใชแบบที่ชารจ 

ใหมได เชน ลิเทียมไอออน (Li-ion) เพราะกลองจะกินไฟมาก 

1.4.3  จอภาพ LCD ซึ่งทั้งใชเล็งและแสดงผลการถายภาพใหเห็นไดทันที 

1.4.4  ชองเสียบ Output จะมีทั้งชองเสียบแบบ USB ที่เอาไปถายโอนขอมูลกับ 

คอมพิวเตอร หรือในกลองบางรุนจะมีชองตอเขาทีวีและพรินเตอรดวย 

1.4.5  กลองดิจิตอลในปจจุบันมีความละเอียดประมาณ 3-8 ลานจุดภาพ หรือ

พิกเซล (Pixel) ซึ่งมากพอจะนําไฟลภาพที่ไดไปพิมพรูปโปสการดทั้งขนาดธรรมดา และขนาดจัมโบได

จากรานอัดรูป 

1.5   แผนบันทึกขอมูล  ปจจุบันนิยมใชแผนซีดี-รอม (CD-ROM) และแผนดีวีดี-รอม

(DVD-ROM) ในการบันทึกขอมูล ใชอานหรือเลนแผนไดอยางเดียว ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.5.1  แผนซีดี-รอม (CD-ROM) ทั่วไปมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 เซนติเมตร   

ความหนา 1 มิลลิเมตร, ขนาดความจุ เชน 650 MB, 700 MB, 800 MB ซึ่งขึ้นอยูกับการใชงาน บันทึก

เสียงดนตรีไดนาน 74 นาที และบันทึกสัญญาณวิดีโอไดประมาณ 90 (ความเร็วของภาพไมถึง 30 ภาพ

ตอนาที) และความเร็วในการสงถายขอมูล 150 KB/sec, 300KB/sec  

1.5.2 แผนดีวีดี-รอม (DVD-ROM) ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชกับวีดีโอ จึงเรียกวา

DVD Video  และไดพัฒนาใหสามารถใชงานไดกับขอมูล เรียกวา DVD-ROM ตอมาไดนํามาใชกับ

เพลง ที่เรียกกันวา DVD Audio  ทําใหสามารถฟงเพลงแบบหลายชองเสียงได,  มีขนาดทั่วไปมีเสน

ผานศูนยกลาง 12 เซนติเมตร ความหนา 1.2 มิลลิเมตร, ขนาดความจุ  4.7 GB ถึง 17 GB  ตอ 1 หนา 

มีแผนใหเลือกบันทึกไดทั้ง 2 หนาและแบบหนาเดียว, ความเร็วในการสงถายขอมูล 1,350KB/sec  

มากกวา ซีดี-รอม ถึง 9 เทา 

1.6  เครื่องสํารองขอมูล หรือเรียกทับศัพทวา รีมูฟเอเบิลไดรว (Rumovable Drive ; 

citing James. 2006 : 2-4. http://www.pureoverclock.com; พนิดา  พานิชกุล. 2549: 66;  สุขุม  

เฉลยทรัพย และคณะ. 2548: 82) เปนอุปกรณบันทึกขอมูลที่มีขนาดเล็กแตมีความจุมากกวา Floppy 

Disk หลายเทา มีความจุต้ังแต 8, 16, 64, 128, 512 MB, 1-8 GB .ใชงานสะดวกเพียงเสียบเขากับ

พอรต USB  ที่เครื่องคอมพิวเตอรก็สามารถใชงานได ปจจุบันมีการพัฒนาใหเปนเครื่องรับฟงวิทยุและ

เพลงประเภท MP3 ไดดวย  รีมูฟเอเบิลไดรว (Rumovable) ยังมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไป ไดแก Pen 

Drive , Flash Drive, Handy Drive, Thumb Drive, USB Key ซึ่งอาจใชเปนฮารดดิสกขนาดเล็ก มี
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การติดตั้งแอพลิเคชัน (application) อยางอีเมล (E-mail) แอนตี้ไวรัส (Antivirus) และอ่ืน ๆ เอาไวใน

ตัวเสร็จสรรพ ทําใหสามารถทํางานบนพีซีเครื่องใด ๆ ก็ได โดยที่ไมตองติดตั้งแอพพลิเคชัน ลงไปใน

เครื่องนั้น ๆ อีก 

1.7  เครื่องอานแผนบันทึกขอมูล คือ เครื่องใชในการอานขอมูลอยางเดียว ปจจุบันที่ 

นิยมใชมี 2 แบบดวยกันคือ  

1.7.1 เครื่องซีดี-รอมไดรว (CD-ROM Drive) CD- ROM ยอมาจากคําวา

Compact Disk-Read Only Memory เปนไดรวที่สามารถอานแผนซีดีไดอยางเดียว ไมสามารถบันทึก

หรือเขียนขอมูลลงไปบนแผนซีดีได การอานแผนซีดีจะใชวิธียิงลําแสงเลเซอรขนาดจิ๋วไปตกกระทบลง

บนแผนแลวสะทอนมาที่หัวอาน ซีดี-รอมไดรว จะมีความเร็วสูงสุดที่ประมาณ 52 ถึง 56 เทานของซีดี

เพลงปกติ หรือที่มักเรียกกันวา 52x และ 56x  

1.7.2  เครื่องดีวีดี-รอมไดรว (DVD-ROM Drive) DVD-ROM ยอมาจากคําวา 

Digital Versatile Disk หรือ Digital Video Disk-Read Only Memory เปนไดรวที่สามารถอานไดทั้ง

แผนซีดีและแผนดีวีดี แตไมสามารถบันทึกหรือเขียนขอมูลลงไปบนแผนซีดีและดีวีดีได  

1.8   เครื่องสําหรับเขียนแผนบันทึกขอมูล คือ เครื่องสําหรับใชในการเขียน/บันทึก

ขอมูลในแผนบันทึกขอมูล ปจจุบันที่นิยมใชมี 3 แบบดวยกันคือ 

1.8.1  เครื่องซีดี-อารดับบิวไดรว (CD-RW Drive) CD- RW ยอมาจากคําวา 

Compact Disk-ReWritable เปนไดรวที่สามารถอานและเขียน/บันทึกขอมูลลงบนแผนซีดีได โดยแผน

ซีดีที่ใชเขียน/บันทึกขอมูลลงไปนั้นจะเปน CD-R (เขียน/บันทึกเพิ่มเติมลงไปไดจนกวาจะเต็มความจุ

แผน โดยไมสามารถลบขอมูลที่เขียนลงไปไดจนกวาจะเต็มความจุแผน และสามารถลบขอมลูทัง้หมดที่

ถูกเขียนลงไปแลว เขียนขอมูลอ่ืนซ้ําลงไปใหมไดกวา 1,000 คร้ัง) 

1.8.2  เครื่องดีวีดี-ไรทเตอรไดรว (DVD Writer Drive) DVD เปนไดรวที่สามารถ

อานและเขียน/บันทึกขอมูลลงบนแผนซีดีและดีวีดีได โดยถาเปนแผนดีวีดีที่ใชเขียน/บันทึกขอมูลลงไป

นั้น จะถูกแบงออกเปน 2 มาตรฐาน หรือ 2 คาย ซึ่งใชเทคโนโลยีที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ไมสามารถ

ใชรวมกันไดเลย นั่นคือ DVD-R กับ DVD+R เวลาเลือกแผนดีวีดีที่จะนํามาใชเขียน/บันทึกขอมูล 

จะตองเลือกชนิดของแผนใหตรงกับชนิดของไดรว DVD Wtiyrt ที่ใชดวยวาเปนแบบ –R หรือ +R จึง

ใชได แตในปจจุบันเครื่องมักจะรองรับทั้ง 2 มาตรฐาน หรือที่เรียกวา Dual Format 

1.8.3 เครื่องคอมโบ ไดรว (Combo Drive) ไดรวที่รวมเอาความสามารถทั้งการ

เขียนแผนซีดีรอมไดรว CD-RW และการอานแผน DVD ของไดรว DVD ธรรมดา ในปจจุบันกําลังเปน 

ที่นิยมใชกันมาก เพราะประหยัดพลังงาน และประหยัดเนื้อที่กวาการมีไดรว 2 ตัว อยูในเครื่อง และ    

มีราคาไมแพง 
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2.  ระดับการใชงานของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งมีหลายละดับ เพื่อใหเหมาะสมกับการ

ใชงานในแตละหนวยงาน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1   มัลติมีเดียระดับสถานี (Work station) ราคาประมาณ 3 แสนบาทพรอมอุปกรณ  

ทั้งหมด ไดแก กลองวีดิทัศน  เครื่องเลนซีดีรอมหรือดีวีดี  การดเสียงแบบสเตริโอพรอมไมโครโฟนและ

วีดีโอการด ที่สามารถรับสัญญาณจากเครื่องเลนวีดีทัศนทั่วไปได เพื่อเอาไปผสมภาพและขอความจาก

คอมพิวเตอร 

2.2   มัลติมีเดียระดับพีซี (Destop PC) ใชกับเครื่องธรรมดา แตตองซื้ออุปกรณตางๆ  

2.3   มัลติมีเดียโนตบุค (Notebook Computer) แตตองซื้อกลองมัลติมีเดีย ซึ่งมี

เครื่องเลนซีดีรอมและการดเสียงแบบสเตอริโอ ไมโครโฟน  

2.4   คอมพิวเตอรแบบพกพา ขนาดเล็กพกใสกระเปาได คือ PDA (Personal Dibital  

Assistant) หรือผูชวยสวนตัวแบบดิจิตอล เชน Pocket PC, Palm และอื่น ๆ ซึ่งในปจจุบันไดมีการ

พัฒนาใชวินโดวสเปนระบบปฏิบัติการ ซึ่งสามารถรองรับขอมูลไดบางสวน จึงทําใหสะดวกในการ

จัดเก็บขอมูล และสามารถสรางบทเรียนคอมพิวเตอรได 

2.5  อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับระบบมัลติมีเดีย เชน  โทรศัพทมือถือรุนใหม ที่สามารถสงขอมูล  

ถายภาพนิ่งและเคลื่อนไหวได นอกจากนี้ยังสามารถสงขอมูลทางSMS ซึ่งในวงการการศึกษาปจจุบัน

ไดหันมาศึกษาเทคนิคใหมทางดานโทรศัพทมือ ที่สามารถนํามาใชในวงการศึกษาไทยไดในปจจุบัน

และอนาคต 

สรุป การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโนตบุค (Notebook Computer)     

ซึ่งเปนอุปกรณหลักในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณเสริม ไดแก 

เครื่องสแกนเนอร (Scanner) ใชในการสําเนาภาพประกอบในหนังสือที่จําเปนตองใชประกอบการเรียน

ในเนื้อหาวิชาที่เรียน เครื่องสํารองขอมูล หรือเรียกทับศัพทวา ”รีมูฟ  เอเบิลไดรว” (Rumovable Drive) 

ใชสําหรับบันทึกบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในระหวางผลิตบทเรียน เพื่อกันการสูญหายของขอมูล

ในระหวางการผลิต แผน CD-ROM (ซีดี-รอม) ใชบันทึกบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผลิตเรียบรอย

แลว เพื่อนําสงใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมิน แลวทําการแกไข

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลวจึงนําไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องมือ หลังจากนั้นจึง

นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพไปทดลองเปรียบเทียบที่ต้ัง

สมมติฐานไว 
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โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ปจจุบันนี้ มีหลายบริษัททั้งตางประเทศ และภายในประเทศ ไดมีการพัฒนาซอฟแวรหรือ

โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (Dicks; & Haraid. 1994, จักร  

พงศประยูร. 2543: 15, เศกญาณ ผดุงสัตยวงศ. 2546,  วีระเดช เกิดบานตะเคียน. 2546: 21, ทวีศักดิ์ 

ปานเทวัญ. 2547: 25) สรุปไดดังนี้ 

1.   กลุมตกแตงภาพ  เชน  โปรแกรม Adobe Photoshop,  Asysmetrix Tool Book  

2.   กลุมวาดภาพกราฟก  เชน  โปรแกรม Adobe Illustrator,  Corel Draw 

3.   กลุมสรางภาพสองมิติ สามมิติ และภาพเคลื่อนไหว เชน 3D Studio, Crystal Flying 

Font,  Elastic Reality,   Swish 

4.   กลุมจัดการเสียง ตางๆ ของบทเรียน เชน เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เปนตน ไดแก

โปรแกรม Sound Edit, Sound Forge, Wave for Windows 

5.   กลุมตัดตอภาพยนตร เชน Adobe Premiere, Macromedia Director, Camtasia,  

Media Merge, Ulead Video studio  

6.   กลุมสรางผังมโนทัศน เชน Mind  Map,  Microsoft Visio, Power point  

7.   กลุมผลิตและจัดการมัลติมีเดีย  เปนกลุมที่มีคุณสมบัติที่จะอํานวยความสะดวกใน

หลายกลุมเขาดวยกัน เชน การเขียนคําสั่ง การสรางภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การจัดฐานขอมูลการ

สนับสนุนภาพยนตร การจัดเสียง ไดแกโปรแกรม Asysmetrix Tool Book, Macromedia Authorware, 

Director, Flash, Dreamweaver  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

เพียงโปรแกรมเดียว และใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับในการสรางภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร  

ดนตรีประกอบ  เกินสองโปรแกรมขึ้นไป  เพื่อความเหมาะสมในการนําโปรแกรมมาปรับประยุกตใชกับ

ภาพและตัวอักษรที่จะตองสรางใหเขากับเนื้อหาวิชาที่เรียน  

การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
เมื่อไดทราบถึงความหมาย  รูปแบบ ทฤษฏี  ข้ันตอนการสรางและการออกแบบบทเรียน

แลว กอนที่จะนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใช ควรนําไปทดลองใช (Try Out) เพื่อจะไดทราบ

วาบทเรียนนั้นมีคุณภาพหรือไม และปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามกฎเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว อีกทั้ง

ยังสรางความมั่นใจใหกับผูใชอีกดวย  โดยการนําไปทดลองใชกับประชากรกลุมตัวอยางที่ใชจริง และมี

ข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
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1.   การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยการประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท

คือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) โดยกําหนดหาคาประสิทธิภาพเปน E1 และพฤติกรรมขั้นสุดทาย

(ผลลัพธ) (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) กําหนด E2 (ประสิทธิภาพผลลัพธ) หลังจากนั้นนําคะแนนที่

ไดมาหาคาเฉลี่ย คิดเปนรอยละของคะแนนการทําแบบฝกหัดประกอบ กิจกรรมของนักเรียนทั้งหมดตอ

คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด ก็คือ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ./ ประสิทธิภาพผลลัพธ หรือ E1/E2 

2.   วิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยคํานวณจาก 

สูตร E1/ E2 (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต. 2528: 284) ซึ่งเปนนิยมมาก มีรายละเอียดดังนี้ 

E1  หมายถึง คะแนนเฉลีย่คิดเปนรอยละ 90 ของจํานวนคะแนนที่ผูเรียนทั้งหมดตอบถูก 

จากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนทุกตอนรวมกัน 

E2   หมายถงึ คะแนนเฉลี่ยคดิเปนรอยละ  90 ของจาํนวนคะแนนที่ผูเรียนทั้งหมดตอบถูก

จากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

จากวิธีการคํานวณหาสิทธิภาพตามเกณฑดังกลาวขางตน เปนเกณฑที่เหมาะสมกับส่ือ

ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เปนความรูความเขาใจ จึงควรใชเกณฑ 90/90  แตการกําหนดเกณฑ E1/ E2  ใหมีคา

เทาใดนั้นควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรู ความจํา มักจะตั้งไว 80/80 , 

85/85, และ  90/90  สวนเนื้อหาที่เปนทักษะอาจตั้งไวตํ่ากวานี้ เชน 75/75 เปนตน เมื่อกําหนดเกณฑ

แลว นําไปทดลองจริงอาจไดผลไมตรงตามเกณฑ แตไมควรไดต่ํากวาที่กําหนดไว รอยละ 5 เชน

กําหนดไว 90/90 ก็ไมควรต่ํากวา 85.5/85.5  เปนตน 

สรุป การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นในครั้งนี้ เนื้อหาสวน

ใหญเปนแบบบรรยาย ควรพิจารณาดังนี้ 

1.   การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยทําการเปรียบเทียบคะแนนหลังจากการเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

2.   การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองใด ๆ ก็ตามจําเปนจะตองมีการ

ประเมินผลเสียกอน เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพบทเรียนนั้น ๆ 

85 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 85 ของจํานวนคะแนนที่ผูเรียน

ทั้งหมดตอบถูกจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนทุกตอนรวมกัน 

85  ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 85 ของจํานวนคะแนนที่ผูเรียน

ทั้งหมดตอบถูกจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
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เอกสารที่เกี่ยวของกับผังมโนทัศน 
ความหมายของผังมโนทัศน 

ความหมายของ “ผังมโนทัศน” มิไดระบุไวเฉพาะเจาะจง แตมีความหมายแยกออกเปน

คําวา “ผัง” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542:83 ) มีสองความหมาย คือ 1. แบบที่เขียนยอ

หรือขยายจากสิ่งตางๆ เชน ตึก,  เรือน,  แผนผัง  นโยบาย และโครงการที่ใชเปนแนวทางในการสราง

หรือพัฒนาเมือง 2. เขมแข็ง, รวดเร็วและ สวนคําวา “มโนทัศน” ไมมี มีแตคําวา “มโน” หมายถึง ใจ 

หรือมโนภาพ คือ ความคิดเห็นเปนภาพขึ้นในใจ หรือมโนคติ คือ ความคิด  

สวนคําวา “คอนเซปต” (Concept) ในภาษาอังกฤษ มาจากรากศัพทภาษาลาติน วา 

Conceptus หรือ Concipere (Conceive) หมายถึง การคิดถึง หรือจินตนาการถึงบางสิ่ง : การเกิด

แนวคิดหรือเกิดความเขาใจตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งในความคิดของตนเอง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 

2545: 3) ซึ่งตรงกับภาษาไทย ในพจนานุกรมศัพทบัญญัติการศึกษา (ศึกษาธิการ, กระทรวง. 

2544:61) คือ 1. ความคิดรวบยอด,  แนวคิด  2. มโนทัศน  3. มโนมติ  4. สังกัป หรืออาจใชทับศัพท

ภาษาอังกฤษกับคําวา “คอนเซปต” (Concept) แทนคําวามโนทัศน เชน  แนวทางคิดเรื่องเด็กเปน

ศูนยกลาง (Child Centered),  คอนเซปตชื่อภาพยนตรไทย เร่ือง ตมยํากุง เปนตน 

จากความหมายดังกลาวขางตนของคําวา “ผัง”  “มโน” และ“คอนเซปต” (Concept) 

ซึ่งมีความหมายในทางเดียวกันนั้น มีชื่อเรียกที่หลากหลายแตกตางกันไปตามรูปแบบหรือลักษณะของ

การนําไปใชงาน เชน กรอบมโนทัศน  ผังมโนทัศน  ผังมโนภาพ  ผังมโนมติ  หรือผังกราฟก เปนตน    

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ขอใชคําวา “ผังมโนทัศน” หรือเรียกทับศัพททางภาษาอังกฤษวา “คอนเซ็ปต      

แมบปง” (Concept Mapping) ซึ่งนักวิชาการ และนักศึกษาวิจัยหลายทาน ไดใหความหมายของ     

ผังมโนทัศนไวดังนี้ 

สุนีย  สอนตระกูล (2535: 62) ไดสรุปไววา ผังมโนทัศน คือ แผนภาพที่ใชแสดงความสัมพันธ

มโนทัศนตาง ๆ อยางมีลําดับข้ัน เปนเครื่องมือที่ใชเสนอความคิด และแสดงความสัมพันธของมโนทศัน

อยางมีระบบ 

สมาน  ลอยฟา (2542: 3) ใหความหมายของผังมโนทัศน สรุปไว 3 ประการดวยกัน คือ  

ประการแรก เปนแผนที่มโนทัศน ที่นําเสนอโครงสรางของความรู ในรูปของกราฟก  ประการที่สอง

ประกอบดวยกลุม ต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป ซึ่งไดแก มโนทัศนหลักและรอง  โดยมโนทัศนจะแทนดวยคํา

สําคัญ หรือขอความเชื่อมโยงมโนทัศน  ประการสุดทายจะตองมีการเชื่อมโยงมโนทัศนตางๆ ดวยเสน

และคําที่มีความหมาย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ หรืออาจใชสัญลักษณ  สี และอื่น ๆ ประกอบดวย 
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วัฒนาพร  ระงับทุกข (2543: 21) เปนแผนผังความคิดรวบยอด (a concept map) ทําได

โดยเขียนความคิดรวบยอดไวขางบนหรือตรงกลางแลวลากเสน ใหสัมพันธกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ 

ที่สําคัญรองลงไปหรือความคิดที่ละเอียดซับซอนยิ่งขึ้น 

มนัส  บุญประกอบ (2545: 111) ผังมโนทัศน (Concept Mapping) วาเปนแผนภูมิอยาง

งายที่มีโครงสรางแสดงถึงการเชื่อมโยงขึ้นตามความรูความเขาใจ และแนวคิดของผูที่ออกแบบผังมโนทัศน 

สุวิทย  มูลคํา (2547: 330) ผังมโนทัศนเปนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวาง          

มโนทัศน (Concept) ตาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่งเปนลําดับข้ัน เพื่อใหเกิดการสรางองคความรู

อยางเปนระบบ  

มอราไร (Moreira. 1979: 283) ผังมโนทัศน หมายถึง แผนภาพที่มีการแสดงความสัมพันธ

ระหวางมโนทัศนอยางมีลําดับข้ันตอน เพื่อแสดงใหเห็นถึงการจัดมโนทัศนในสวนของเนื้อหาวิชาใด

วิชาหนึ่ง หรือสวนใดสวนหนึ่งของของแตละวิชานั้นๆ  อาจจะเปนในทิศทางเดียว สองทาง หรือ

มากกวา 

โนแวค และ โกวิน (Novak; & Gowin. 1984: 15) ผังมโนทัศน หมายถึง ส่ิงที่ใชแทน

ความสัมพันธอยางมีความหมายระหวางมโนทัศนตาง ๆ ในรูปของประพจน (Proposition) คือ ตองมี

มโนทัศนอยางนอย 2 มโนทัศน ที่มีการแสดงออกดวยภาษา จะมีความสัมพันธกันโดยใชคําเชื่อมให

เปนหนวยความหมายขึ้นมาหนวยหนึ่ง เชน ทองฟา คือ อากาศ และไมมีสี แตวัตถุที่อยูในอากาศเมื่อ

สะทอนกับแสงอาทิตยจะทําใหเกิดสี จึงมองเห็นเปนสีน้ําเงิน เปนตน 

คลิบเบิรน (Cliburn. 1987: 426) ผังมโนทัศน หมายถึง เปนเครื่องมือโดยใชกรอบ

ความคิด ความสัมพันธที่เกี่ยวของของมโนทัศนอยางมีระบบ 

สรุป จากความหมายขางตนของนักวิชาการและนักศึกษาวิจัยไดใหความหมายของคํา

วา “ผังมโนทัศน” หรือ คอนเซ็ปต แมบปง (Concept Mapping) นั้น ผูวิจัยขอสรุปผังมโนทัศน ที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้ วา  ผังมโนทัศนดวยภาพ หมายถึง แผนภาพที่แสดงใหเห็นเกี่ยวกับความหมาย ที่

ตองการทราบ หรือตองการคนหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยแจกแจงไลเรียงไปตามลําดับความสําคัญ 

ไดแก แผนผังความคิดหลัก ความคิดรอง ความคิดยอย และตัวอยาง ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพนี้ เปนผังมโนทัศนดวยภาพกอนการเรียน โดยมีการนําเสนอ

หนังผังมโนทัศนเปนตอน ๆ หรือเปนหนา คือ หนาแรกเปนผังมโนทัศนดวยภาพหลักหรือหนาสารบัญ

หลัก หนาที่สองเปนผังมโนทัศนรองหรือสารบัญยอย หนาที่สามเปนผังมโนทัศนยอย สวนหนาสุดทาย

เปนหนาผังมโนทัศนตัวอยาง ซึ่งเปนหนาเนื้อหาของแตละหนวยที่ผูเรียนจะตองเรียน  
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(เปลี่ยนได) 

โครงสราง 
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สก
ีมา

 

สก
ีมา

 

สก
ีมา

 

สก
ีมา

 

ทฤษฎีพื้นฐานของผังมโนทัศน 
จากการศึกษาในการวิจัยทดลองของนักศึกษาวิจัย และนักวิชาการ จึงพอสรุปไดวา     

ผังมโนทัศนมีแนวคิดเชิงทฤษฎี ที่เปนพื้นฐานหลักอยู 2 ทฤษฏีดวยกัน คือ  

1.   ทฤษฎีสกีมา (Schema Theory) คําวา “สกีมา” (Schemas) มาจากภาษากรีกโบราณ 

เขียนวา “gχημα” ถูกคนพบในปรัชญากรีกโบราณ ซึ่งเปนบทสนทนาระหวาง เพลโต (Plato) และ 

อริสโตเติล (Aristotle) หรือในบทสนทนาของ โสเครติส (Socrates) กับ มีโน (Meno) และในตําราอื่น ๆ 

อีกเปนจํานวนมาก (Marshall. 1995: 4)  

บารเล็ท (Bartlett) เปนผูนําเสนอความรูเร่ืองสกีมาเปนคนแรก เปนผูเขียนเรื่อง สกีมากับ

ความจําของมนุษย (the Schemas to with the memory) ในป 1932 โดยใหความสนใจในเรื่อง บุคคล

จะจําอะไรไดบางหากมีการกําหนดเหตุการณไว และความรูในอดีตจะมีอิทธิพลอยางไรกับขอมูลจาก

ความจํา โดยการเลานิทานพื้นเมืองและนิยายโบราณสั้น ๆ และถามเพื่อดึงขอมูลจากความจํา          

(ปยะธิดา  ขจรชัยกุล. 2547: 72)  

เพียเจต (Piaget) กลาวถึง สกีมา หรือ สกีมาตา วาเปนโครงสราง  ซึ่งประกอบดวยสกมีา 

(Schema) จํานวนมาก ขณะที่เด็กพัฒนาโครงสรางของเขาจะเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ การ

เปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive Development) ของโครงสรางทางสมอง

ที่พัฒนาเปนลําดับข้ัน จะชวยใหเด็กจัดระบบและปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม ซึ่งไดกําหนดเปนขั้น

ของพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กไว 4 ข้ันตอน ดังตัวอยางภาพประกอบ 11 (บุญมา จาริก. 2524: 

3-4) 

 
 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 11  การแสดงสกีมา (Schema) เปนสวนประกอบของโครงสราง (Structres)  

ที่มา : บุญมา จาริก. (2524).  เฟยเจตและคณิตศาสตร. หนา 4. 

มารทฮอลล (Marshall. 1995: 38-45) กลาววา สกีมามีองคความรูที่ประกอบกัน

หลากหลายชนิด โดยโครงสรางของสกีมาเกี่ยวพันกันเปนเสนขนาน (parallel) เปนกระบวนการ

ตามลําดับ (sequential processing) ดวยการฝกทักษะ (skill) การดําเนินการ หรือการเผชิญกับ

ปญหาในสวนที่เกี่ยวของกัน และรูปแบบเดนของสกีมา มีดังนี้ 
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1.   การเก็บจํา (storage) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดของรูปแบบความคิด 

2.   มีเครือขาย (Network) มีการเชื่อมโยงเปนเครือขายตอกัน คือ จาก node หนึ่ง ไปอีก  

node หนึ่ง และขยาย node หลายๆ node  ดังภาพประกอบ 12 

 
 

 

            ภาพประกอบ 12  การแสดงการขยายเครือขาย ของ node 

 

3.   ยืดหยุนได คือ สกีมาหนึ่งเปนขอมูลหลัก ตัวตอมาอาจเปนหัวขออีกขอมูลหนึ่ง ซึ่ง

ข้ึนอยูกับการรับรูขอมูลวาเขามาอยางไร นําไปใชในสถานการณใด และยังขึ้นอยูกับสภาพของบุคคล 

4.  มีหลายขนาด คือ มีขนาดเล็ก, ใหญ, หรือส้ัน, ยาว ในหนึ่งรองของสกีมา ซึ่งสามารถ

เพิ่มหรือใสขอมูลที่เกี่ยวของกับสกีมาไดเทาที่จําเปน 

5.   มีการจัดเก็บ คือ สกีมาตัวหนึ่งอาจจัดเก็บอยูในตัวอื่น ๆ และคอยชวยเหลือสนับสนุน  

ตัวอื่น ซึ่งเปรียบเสมือนสายไฟฟา ที่สงกระแสไฟฟาไปยังสวนตาง ๆ 

นอกจากนี้ ในหนังสือของ Piaget’s Theory of Intelligence ของ บเรนเนีย (Brainerd. 

1978: 26) และสารานุกรมศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (มนัส บุญประกอบ. 2545: 

111) ไดกลาวถึง “สกีมา” วาเปนแนวคิดทฤษฏีพื้นฐานของ ผังมโนทัศน คือ สกีมาเปนชุดของความรูที่

ถูกจัดไวเสมือนเปนชองบรรจุสารสนเทศ สกีมาจึงอาจสรางขึ้นมาและขยายเพิ่มได สกีมาเปนฐานอัน

สําคัญของโครงสรางความรูหรือแบบจําลองของสมอง มีบทบาทเปนตัวจัดรูปแบบ หากชองบรรจุ

สารสนเทศมีมากพอ สกีมาก็จะวองไว ทําใหมีสารสนเทศใหม ๆ มาเติมในสวนที่ยังเหลืออยู และ

ประการสุดทายยังมีการแปลความหมายของสถานการณใหมโดยอาศัยความรูที่มีมากอนได ถา

สารสนเทศนั้น เหมาะสมจะนําไปสูการแกไขปญหาได  

2.   ทฤษฏีการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful verbal learning) ของออซูเบล

(Ausubel. 1963) ซึ่งมีแนวคิดวา การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อความรูใหมที่ไดรับ

สามารถเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยูในโครงสรางของความรู (Cognitive Structure) โดยกระบวนการ

ดูดซึม (Subsumption) และเรียกมโนทัศนที่มีอยูเดิมนั้นวา ซับซูเมอร (Subsumer) แตถาไมไดนํา

ความรูใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยูจะเปนการเรียนรูแบบทองจํา(Rote Learning) ดัง

ตัวอยางภาพประกอบ 11 และ12  ของสุนีย สอนตระกูล (2544: 67-68 ; อางอิงจาก Novak. 1977: 

27, 75)  ถาผูสอนใชวิธี Advance Organizers จะไดผลดี เพราะเปนวิธีการสรางความเชื่อมโยง 

ระหวางสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรู กับส่ิงที่จําเปนจะตองเรียนรู เพื่อผูเรียนจะไดมีความเขาใจเนื้อหาของ

หนวยเรียนใหม และชวยความจําใหดีข้ึน  
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ดังนั้นผูสอนจะตองเรียบเรียงขอมูลขาวสารที่ตองการจะใหผูเรียน เรียบเรียงออกมาเปน

หมวดหมูหรือใหหลักการกวาง ๆ กอนที่ผูเรียนจะเรียนความรูใหม หรือแบงบทเรียนออกเปนหัวขอหลัก ๆ 

ที่สําคัญ นอกจากนี้ถาความคิดรวบยอดที่สําคัญเกี่ยวกับหัวขอที่จะเรียนรูใหมก็ควรอธิบายใหผูเรียน

ทราบกอน ที่จะสอนหนวยการเรียนใหม ดังภาพประกอบ 13, 14 และ 15 (สุนีย  สอนตระกูล. 2535: 79; 

อางอิงจาก Novak. 1977: 79)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13  ภาพแสดงการเรียนรูแบบทองจําและการเรียนรูอยางมีความหมาย 

ที่มา :  สุนีย สอนตระกูล. (2544). การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : แนวคิด วิธีและเทคนิคการ 

สอน. หนา 67. (อางอิงจาก Novak. 1977: 27) 

 
 

 
 
 
 

 

                        

 

ภาพประกอบ 14  ภาพแสดงการเรียนรูอยางมีความหมาย เมื่อ ง,  จ,  และ ฉ  เปนความรูใหมที่จะเชื่อมโยงกับ 

 โครงสราง ทางปญญา คือ ก, ข, และ ค. 

 ที่มา : สุนีย สอนตระกูล. (2535). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศนสําหรับ       

วิชาชีวิวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. หนา 68. (อางอิงจาก Novak. 1977: 75) 
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แอดวานซ ออแกไนเซอร 

Advance Organizers 

สะพานเชื่อมความรู ความรูใหม 

สะพาน 

สะพา

เติม เติม 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15  แสดงสะพานเชื่อมความรูเดิมกับความรูใหมเขาสูโครงสรางของความรู ซึ่งออซูเบลเรียกวา  แอดวานซ ออแกไนเซอร  

 ที่มา : สุนีย สอนตระกูล. (2535). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศนสําหรับ       

วิชาชีวิวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. หนา 79. (อางอิงจาก Novak. 1977: 75) 

การสรางผังมโนทัศน 
การสรางผังมโนทัศนนั้น มีหลักการพื้นฐานมาจากทฤษฏีการเรียนรูอยางมีความหมาย

ของออซูเบล (Ausubel) มี 3 ประการ คือ (สุนีย  สอนตระกูล. 2544: 71-72 ; อางอิงมาจาก Novak. 
1977: 86-91) 

1.   โครงสรางทางปญญา (Cognitive Structure) เปนโครงสรางที่มีอยูในสมอง มีการ
จัดลําดับมโนทัศนที่ความหมายกวางทั่วไป และแคบลงมา จนไปถึงสวนที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

2.   กระบวนการจําแนกความแตกตางแบบกาวหนา (Progressive Differentiation) การ
เรียนรูอยางมีความหมาย จะเกิดขึ้นเมื่อมีการนําเอาความรูใหมไปสัมพันธกับความรูเดิม จนเกิดเปน
ความสัมพันธใหม จึงทําใหเกิดการเรียนรูอยางไมส้ินสุด จะขยายความรูใหกวางขึ้นไปเรื่อยๆ จน
กลายเปนการแยกแยะความแตกตางแบบเชิงกาวหนา  โดยจัดใหมีมโนทัศนที่ความหมายกวาง        
อยูดานบนของโครงสรางความรูเสียกอน แลวจึงจัดมโนทัศนที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงอยูถัดลงมา 
จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เรียนไดดีข้ึน 

3.   การประสานสัมพันธเชิงบูรณาการ (Integrative Reconciliation) หลักการเรียนรู
อยางมีความหมาย เกิดขึ้นเมื่อมีการนําความรูใหมไปสัมพันธกับความรูเดิม จะทําใหเกิดความสัมพันธ
ใหม และหากมีการเชื่อมโยงระหวางชุดของมโนทัศน ก็จะทําใหเกิดการประสานสัมพันธเชิงบูรณาการ
ของมโนทัศนซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายเพิ่มข้ึน 

การสรางผังมโนทัศน จะชวยใหผูเรียนเขาใจและสรุปเนื้อหาวิชาที่เรียนไดงายขึ้น           
มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนะขั้นตอนการสรางผังมโนทัศน ดังนี้ 

มอราไร (Moreira.1979: 283) ไดเสนอแนะวิธีการสรางผังมโนทัศนอยางงายขึ้น โดยนํา
แนวคิดของโนแวค (Novak) ไปใชในการวิจัยและเสนอลักษณะการสรางผังมโนทัศนตัวอยางภาพประกอบ 16 
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ภาพประกอบ 16  แสดงโครงสรางของผังมโนทัศนอยางงาย   
ที่มา : Moreira. (1979 : 283) 

จากภาพประกอบ 16 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ มโนทัศน  ที่

มีความหมายกวางหรือมโนทัศนหลักจะอยูดานบนสุด สวนมโนทัศนที่มีความหมายรองลงมาจะอยูถัด

ลงมา และมโนทัศนที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจะอยูดานลางลงมา จนถึงมโนทัศนสุดทายที่

เปนตัวอยางซึ่งจัดเปนมโนทัศนที่มีความหมายหรือเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

โนแวค และโกวิน (สวนิต  ยมาภัย และ สวัสด์ิ  ประทุมราช. 2534: 18-19; อางอิงจาก 

Novak; & Gowin. 1984: 15-28) ไดอธิบายการสรางผังมโนทัศนสําหรับการเรียน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1.   แนะนําใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจความหมายของผังมโนทัศน รวมทั้งใหเขาใจ

ธรรมชาติ และบทบาทของมโนทัศน ตลอดจนเขาใจถึงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ ที่คิดไวใน

ใจกับมโนทัศน ที่เปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

2.   คัดเลือกมโนทัศนออกจากเนื้อหาที่จะสรางผังมโนทัศน และจําแนกความสัมพันธ

ระหวางมโนทัศนนั้น ๆ โดยแยกมโนทัศน และคําหรือขอความเชื่อมออกจากกัน และตองคิดเสมอวาทั้ง

มโนทัศน และคําหรือขอความเชื่อมตางก็มีบทบาทที่ทําใหเกิดความหมาย 

3.   แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน  โดยใชคําหรือขอความเชื่อมซึ่งบางครั้งจะใช

ลูกศรเปนเสนเชื่อมโยง แสดงความสัมพันธของความหมายของคํา หรือขอความเชื่อมระหวางมโนทัศน

การสรางผังมโนทัศนนั้น ไมนิยมใชลูกศรแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน เพราะผังมโนทัศนมีการ

แสดงลําดับข้ันตอนกอนและหลังอยูแลว  การสรางผังมโนทัศนควรฝกเขียนซ้ําอยางนอย 2 คร้ัง หรือ

หลาย ๆ คร้ัง เพื่อปรับปรุงใหมีความประณีตชัดเจน  กะทัดรัด และหาขอบกพรองในการทําผังมโนทัศน 

ดังตัวอยางผังมโนทัศน เร่ือง น้ํา ในหนังสือ Learning how to learn ของ โนแวค และโกวิน (Novak ; & 

Gowin. 1984: 17-18; อางอิงจาก สวนิต  ยมาภัย และ สวัสด์ิ  ประทุมราช. 2534: 18-19) แสดงถึง

การเรียนรูในเรื่องเดียวกันแตอาจสรางผังมโนทัศนที่แตกตางกันไป โดยมโนทัศนหลักและรอง อาจ

เปลี่ยนตําแหนงได บางมโนทัศนอาจถูกยกขึ้นมาเปนมโนทัศนหลัก แตยังคงแสดงถึงความสัมพันธที่มี

ความหมายเหมือนเดิม ดังตัวอยางผังมโนทัศน ภาพประกอบ 17 และ 18 

    

มโนทัศนที่กวางมากที่สุด 

มโนทัศนที่เฉพาะเจาะจงหรือ

มโนทัศนที่กวางรองลงมา 
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ตัวอยาง 

ตัวอยาง 

อยใน 

อยูใน 

กลายเปน กลายเปน กลายเปน พบใน 

ตัวอยาง 
สุนัข 

น้ํา 

โมเลกุล 

เคลื่อนไหว 

ความรอน 

พืช 

สัตว 

สิ่งมีชีวิต 

ตัวอยาง 

ตองการโดย ประกอบดวย 

จากเตาไฟ 

สถานะ 

ของเหลว กาซ ของแข็ง 

น้ําแข็ง 

ทะเลสาบ 

กาตมน้าํ 

หมอก 

หิมะ 

ไอน้ํา 

ตัวอยาง 

อยูใน 

อยูใน 

อยูใน 

อยูใน 

เปลี่ยนแปลง 

ภาพประกอบ17 แสดงตัวอยางผังมโนทัศนของ “Water” (น้ํา) ของโนแวค และ โกวิน  

                ที่มา : (Novak; & Gowin. 1984: 17; อางอิงจาก สวนิต  ยมาภัย และ สวัสด์ิ  ประทุมราช. 2534: 18) ที่สรางขึ้นมา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 18  แสดงตัวอยางผังมโนทัศนของ “Water” (น้ํา) ทั้งสองภาพ ที่มีการสลับที่หรือการจัดลําดับที่แตกตางกันไป 

 ของโนแวค และ โกวิน  

ที่มา : (Novak; & Gowin. 1984: 18; อางอิงจาก สวนิต  ยมาภัย และ สวัสด์ิ  ประทุมราช. 2534: 19) ที่สรางขึ้นมา 

กลายเปน กลายเปน
กลายเปน กลายเปน

เปลี่ยนแปลง 

มี 

กลายเปน กลายเปน กลายเปน เพิ่มข้ึนโดย 

พบใน 

ประกอบดวย 

มี มี เพิ่มข้ึนโดย ทําใหเกิด เปลี่ยนแปลง 

สามารถเปน สามารถเปน สามารถเปน 

ส่ิงมีชีวิต 

พืช สัตว 

น้ํา 

การ
เคล่ือนไหว 

สถานะ 

น้ํา 

โมเลกุล 

โมเลกุล 

สถานะ การ
เคล่ือนไหว 

ส่ิงมีชีวิต ความรอน 

ความ
รอน 

สัตว พืช ของ 
เหลว 

กาซ ของแขง็ 

กาซ ของ 
เหลว 

ทําใหเกิด 

กลายเปน 

ของแข็ง 
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โรเรน  เบอรบิง (อําไพ  เกตุสถิต; อางอิงจาก Soren Breiting. 2545: 1) ไดอธิบาย

ข้ันตอนการสรางผังมโนทัศน ไว 4 ข้ันตอนดังนี้ 

1.   การจัดวางจะทําในรูปแบบใด ข้ึนอยูกับผูจัดวางจะออกแบบ และกําหนดดวยตนเอง 

2.   ผูเรียนจะใชเสนเชื่อมโยงระหวาง Concept ยอยในกระดาษแตละแผน  โดยเขียน  

Key Word สั้น ๆ บนเสนที่ทําใหการเชื่อมโยงระหวาง Concept ยอย ที่ปลายทั้งสองของเสนเกิด

ความหมายตามที่ตนตองการ 

3.   ควรจะเชื่อมโยง Concept ยอยตาง ๆ ในทิศทางจากซายไปขวา และจากบนลงลาง  

หากตองการเชื่อมโยงสวนทิศทางเดิม ควรใชลูกศรแทนเสนเพื่อใหรูวาควรจะอานจากตรงไหนไปตรงไหน 

4.   ผูเรียนอาจจะใส/ เพิ่มเติม Concept ยอยอื่นได หากเห็นวาจําเปน และทําใหงานที่

ไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

สุวิทย  มูลคํา (2547: 20) ไดอธิบายขั้นตอนการสรางผังมโนทัศน ซึ่งมีอยู 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.   เขียนมโนทัศนใหญไวตรงกลาง 

2.   เขียนมโนทัศนที่มีความสําคัญรองลงมาเปนลําดับข้ันจากใหญไปยอย 

3.   เชื่อมมโนทัศนตาง ๆ โดยใชเสนเชื่อมโยงใหเปนถึงความสัมพันธ 

4.   เขียนคําเชื่อมที่แสดงถึงลักษณะของความสัมพันธระหวางมโนทัศน 

5.   คําที่นํามาเขียนควรเปนคําสําคัญ(Key Work) 

ชาญชัย  ยมดิษฐ (2548 : 342) ไดอธิบายขั้นตอนการสรางผังมโนทัศน ดังนี้ 

1.   เลือกเรื่องที่จะสราง 

2.   จัดลําดับการนําสิ่งใหม ๆ มาเรียงลําดับตามขนาด และความสําคัญ 

3.   จัดกลุม โดยการนํามโนทัศนมาจัดกลุมเขาดวยกัน ใชเกณฑ 2 ขอ คือ ขอหนึ่งระดับ 

เดียวกัน  ขอสองมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 

4.   จัดระบบ นํามโนทัศนเดียวกันมาจัดระบบตามความเกี่ยวของ 

5.   เชื่อมโนทัศนที่มีความสัมพันธกัน โดยลากเสนเชื่อมโยง และมีคําระบุความสัมพันธ

ไวทุกเสน 

สรุป จากการเสนอแนะขั้นตอนการสรางผังมโนทัศนของนักวิชาการหลายทานดังกลาว

ขางตน  จึงอาจสรุปไดวา การสรางผังมโนทัศนตองยึดหลักทฤษฎีพื้นฐาน และกระบวนการจัดลําดับ

ข้ันตอนความสําคัญของมโนทัศนหลัก มโนทัศนรอง มโนทัศนยอยหรือเจาะจงลงไป เพื่อส่ือ

ความหมาย และเชื่อมโยงความสัมพันธไดอยางถูกตองตามลําดับข้ันตอนของแตละผังมโนทัศนที่สราง

ข้ึนมา การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน และการสรางผังมโนทัศนเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน

การสรางผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 
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ภาพประกอบ 20  ผังแสดงลําดับขั้นการดําเนินงาน (Flowchart Diagram) ของ ฟชเชอร  

ประเภทของผังมโนทัศน 
ไดมีนักการศึกษาจัดแบงประเภทผังมโนทัศนดังนี้ 

รีดแดนท, บีน, โบลวิน (Readence, Bean, & Baldwin. 1985 ; อางอิงจาก Mintzes, 

Wandersee ; & Novak. 1998: 98-112) สรุปประเภทการใชของผังมโนทัศนข้ันพื้นฐานไว 5 ประเภท 

1.   รูปแบบหัวขอหรือการอภิปรายเปนขอ ๆ (Cause/ Effect) ใชรูปแบบผังมโนทัศนที่

แสดงความชัดเจน และผลลัพธ อาทิเชน  ผังแบบกางปลา (Fishbone or Skeletal Illustrations) เปน

ผังที่นําเสนอขอมูลที่มีประเด็นปญหาหลักแลวเสนอสาเหตุหรือผลตาง ๆ ที่เปนองคประกอบเกี่ยวของ

กันโดยนําเสนอเปนผัง ดังภาพประกอบ 19 
 

 

 

 

ภาประกอบ 19  แสดงผังแบบกางปลา (Fishbone) วงกลมสีฟา : มโนทัศนหลัก และวงกลมสีเหลือง : มโนทัศนรอง 

ที่มา : สุวิทย  มูลคํา. (2547). กลยุทธการสอนคิดเชิงมโนทัศน. หนา 35. 

2.   รูปแบบของความแตกตาง หรือการเปรียบเทียบ ใชรูปแบบองคกร ซึ่งแสดงความ

ชัดเจน ใหเห็นถึงรูปแบบหรือมีการนํารูปทรงเลขาคณิตมาใชเพื่อใหเห็นความแตกตางของผังมโนทัศน 

อาทิเชน  ลําดับข้ันการดําเนินงาน (Flowchart Diagram) แสดงการเลื่อนไหลของขอมูลสามารถ

มองเห็นกระบวนการ หรือวงจรที่มีการเลื่อนไหลหลายทิศทาง แตสุดทายก็นําไปสูจุดหมายปลายทาง

ใดทางหนึ่งที่ตองการ เชน กระบวนการสรางแผนภาพโรงรถลักษณะทรงกลม ดังภาพประกอบ 20 
 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : Fisher. (1992: 102). 

 

 

รูปทรงที่
แทน 

รูปทรงที่
แทนการ

รูปทรงที่แทน
คําถาม 
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3.  รูปแบบของตารางเวลา (Time Order) ผังมโนทัศนในรูปตารางที่แสดงความชัดเจน 

ของกลุมแตละกลุมที่เกี่ยวของกัน อาทิเชน  ผังแสดงความสัมพันธ (Datrix Diagram) ใชแสดงขอมูลที่

เนนถึงชนิดและความสัมพันธที่สําคัญ โดยกําหนดเปนแนวตั้งและแนวนอน เชน การเปรียบเทียบการ

คลายคลึงหรือความแตกตางความสัมพันธระหวางเหตุและผลหรือลําดับเวลา  ดังตัวอยาง

ภาพประกอบ 21 
 

ตารางเรียน 
       09.00  

-10.00 

  10.00  

 -11.00 

  11.00  

-12.00 

   13.00  

  -14.00 

   14.00  

  -15.00 

   15.00  

  -16.00 

วันจันทร       

วันอังคาร       

วันพุธ       

วันพฤหัสบดี       

วันศุกร       

ภาพประกอบ 21  ผังแสดงความสัมพันธ การจัดตารางเรียนของนักเรียน  

ที่มา:  สุวิทย  มูลคํา. (2547). กลยุทธการสอนคิดเชิงมโนทัศน.  หนา 33. 

4.  รูปแบบการแสดงแผนภาพอยางงาย (Simple/ Listing) ผังมโนทัศนที่แสดงความ 

ชัดเจนของรวมกลุมอยางงาย ๆ ของที่ซึ่งเกี่ยวของกันเปนรูปแบบผังมโนทัศน อาทิเชน ผังมโนทัศน 

แบบดาวลอมเดือนหรือแผนภาพหลัก (Macromap) มุงแสดงแนวคิดใหญ ๆ (เหมือนจุดแผนที่โลก

แสดงองคประกอบ 5 ทวีป) มีลักษณะคลายดาวลอมเดือน ดังตัวอยางภาพประกอบ 22 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 22  แสดงแผนภาพดาวลอมเดือน วงกลมสีฟา : มโนทัศนหลักและวงกลมสีเหลือง : มโนทัศนรอง 
 

4.  รูปแบบของคําถาม หรือวิธีการแกไข (Problem/ Solution) ผังมโนทัศนที่แสดง 

รูปแบบของคําถาม ไดแก ผังมโนทัศนรูปแบบตัววี (V) ซึ่งบรรจุหนวยสําคัญตาง ๆ ที่จําเปนแกการ

เขาใจธรรมชาติของความรู และการผลิตความรู ดังตัวอยางภาพประกอบ 23 

 

 

 

 

เวลา 
วัน 
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วัตถุและเหตุการณ 

(Events) 

คําถามเพง
เฉพาะ ทฤษฏี ขอสรุปความรู 

หลักการตาง ๆ 

ผังมโนทัศน 

(ConceptMap) 

การเปลี่ยนรูป 

บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 23  แสดงผังมโนทัศนรูปแบบตัววี (V) 

ที่มา : (Novak and Gowin. 1984:15-28; อางอิงจาก สวนิต  ยมาภัย และ สวัสดิ์  ประทุมราช. 2534: 69) 

 

เมิรล ตัน (มนัส บุญประกอบ. 2542: 49-50; อางอิงจาก Merl Tan. 1985) แหงมหาวิทยาลัย

ฟลิปปนส ไดจัดแบงผังมโนทัศนออกเปน 4 ประเภท  

1.   ชนิดปลายเปด (Opened grouping) เปนผังมโนทัศนที่แสดงการเชื่อมโยงระหวาง

กลุมคํามโนทัศนจากบนลงลาง ลดหลั่นกันลงไปเรื่อยๆ ตามลําดับและความสําคัญของดานมโนทัศน 

ดังภาพประกอบ 24 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 24  แสดงการเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน จะลดหลั่นลงกันไปทางดานลาง 

2.  ชนิดกระจายออก (Pointed grouping) จากคํามโนทัศนหลักจะแสดงการเชื่อมโยง

กันกับมโนทัศนอ่ืนๆ และกระจายออกไปทุกทิศทุกทาง อาจเรียกประเภทนี้วา Mind Mapping หรือ

แผนที่ความคิด ซึ่งโทนี่ บูซาน (Tony Buzan.  1996: 2004) เปนผูคิดคนพัฒนาข้ึนมา ดังตัวอยาง

ภาพประกอบ 25 

 

 

 



 49 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 25 แสดงตัวอยางผังมโนทัศน ชนิดดาวกระจาย 

3.   ชนิดปลายปด หรือปดลอมเปนวง (Closed grouping) ผังมโนทัศนนี้คอนขางจะมี

ลักษณะจํากัดอยูในตัวเองคอนขางมาก เนื่องดวยจะตองเขียนใหคํามโนทัศนมีการเชื่อมตอเปนวงปด 

เชน วัฏจักรของการเกิดน้ําในธรรมชาติ หรือวงจรชีวิตการเกิด  หรือหวงโซอาหาร ดังภาพประกอบ 26 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 26  แสดงการกําหนดมโนทัศนดานลางสุดปดการเชื่อมโยง 

4.   ชนิดเชื่อมโยง (Linked grouping หรือ Cross link) มีลักษณะคลายกับชนิดปลายเปด 

หากแตมีการเชื่อมโยงขามชุดระหวางคํามโนทัศนที่สัมพันธกันและมักเขียนแสดงหัวลูกศรเพื่อแสดง

ทิศทางของความสัมพันธ ดังตัวอยางภาพประกอบ 27 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 27  แสดงโครงสรางของตัวอยางการเชื่อมโยงขามชุดวิชา 
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เชน 

ระเหิดเปน 

เชน 

ระเหยเปน 

กล่ันตัวเปน 

หลอมตัวเปน 

แข็งตัวเปน 

สถานะของสสาร 

ของแข็ง ของเหลว กาซหรือไอสาร 

นํ้า ปรอท อากาศ ไอนํ้า ออกซิเจน

ทองคํา 

เหล็ก 

น้ําแข็ง 

มนัส  บุญประกอบไดเสนอผังมโนทัศนชนิดผสม เพิ่มเติมเปนประเภทที่ 5 (มนัส บุญประกอบ. 

2542: 5, 2548: 26)  บางครั้งผังมโนทัศนที่เขียนขึ้นมาอาจมีลักษณะผสมกันหลายแบบ อยางนอย 2 รูปแบบขึ้น

ไป ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อเขียนผังมโนทัศนที่มีขนาดใหญ ซับซอนมากขึ้น ดังภาพประกอบ 28 และ29 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 28  แสดงผังมโนทัศนชนิดแบบผสมของ มนัส บุญประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 29  แสดงตัวอยางผังมโนทัศนชนิดแบบผสม เรื่อง “สถานะของสสาร”  

ที่มา : มนัส  บุญประกอบ. (2548: 26). 

ลักษณะของผังมโนทัศน 
ลักษณะผังมโนทัศน มีลักษณะเปนแผนภูมิอยางงายที่แสดงความสัมพันธเชื่อมโยง

ระหวางกลุมคํามโนทัศนตาง ๆ ดวยเสนและคําเชื่อมโยง ลักษณะความสัมพันธนี้อาจเปนรูปแบบงายๆ 

หรือซับซอน ซึ่งเปนลําดับชั้นลดหลั่นกันลงมา (hierarchy) (มนัส  บุญประกอบ. 2545: 112-113) ดัง

ตัวอยางภาพประกอบ 30 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 30  ภาพแสดงความสัมพันธเชื่อมโยมระหวางกลุมคํามโนทัศนตาง ๆ 
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สามารถเปน 

มี 

เพ่ิมโดย กําหนด สามารถเปลี่ยนแปลง 

สามารถเปน 

 

สถานะ 

น้ํา 

โมเลกุล 

อุณหภูมิ 

 ของแขง็   

พบใน 

สามารถเปน 

สัตว 

 

จากตัวอยางภาพประกอบ 30 ผังมโนทัศนมีลักษณะเดนที่สําคัญมีอยู 3 ประการซึ่ง  

มนัส  บุญประกอบ ไดสรุปไวดังนี้ 

1.   ผังมโนทัศนมีลักษณะสรุป หรือยอยสาระสําคัญของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผูเขียนสนใจ

ไดอยางกระชับ ดวยแผนภูมิและขอความบนกระดาษเพียงหนาเดียวก็สามารถแสดงความเชื่อมโยง

ระหวางกลุมคําไดอยางรอบคลุมเนื้อหาทําใหอานความหมายไดงายและรวดเร็ว 

2.   จากผังมโนทัศนอาจนําไปสูการเขียนเปนขอความหรือประโยคที่แสดงแนวความคิด 

หลักและรองหรือยอยลงไปที่อาจขยายความออกไปไดอีก จากคํามโนทัศนสูประโยค จนกระทั่งกลุม

ขอความเสริมรายละเอียดเปนยอหนาๆ ไดเปนเรื่องราว บทความและรวมเลมเปนตําราไดในที่สุด 

3.   การจัดลําดับความสัมพันธระหวางคํามโนทัศนตางๆ ของเรื่องหนึ่งอาจสลับตําแหนง 

ใหมไดข้ึนอยูกับการจัดอันดับความสําคัญวาจะเปลี่ยนใหคํามโนทัศนหลัก มโนทัศนรองและมโนทัศน

ยอย ดวยลักษณะพิเศษเชนนี้เอง จึงทําใหผังมโนทัศนของคํามโนทัศนชุดเดียวกันอาจมีโครงสรางที่

แตกตางกันไปตามแนวคิดของแตละบุคคลเพราะตองการที่จะเนนตางกัน 

นอกจากนี้ มีนักวิชาการหลายทาน ไดแบงลักษณะของผังมโนทัศนเพื่อนําไปใช ดังนี้ 

บารูดี และบาเทล (วิยะดา ระวังสุข. 2545: 18-20; อางอิงจาก Baroody; & Batels. 

2000: 24-27) แบงลักษณะของผังมโนทัศนออกเปน 3 ลักษณะ 

1.   แบบเติมมโนทัศน (Fill-in task) เปนการจัดผังมโนทัศนโดยมีการกําหนดมโนทัศนที่ 

กําหนดใหมาเติมในผังมโนทัศนใหสมบูรณ เชน ใหนําคําในกรอบสี่เหลี่ยมไปใสไวในกรอมมโนทัศน

ที่วางอยู ในภาพประกอบ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 31  แสดงกรอบมโนทัศน เพื่อใหเติมมโนทัศน 

ของเหลว พืช  ส่ิงมีชีวิต การเคลื่อนไหว  กาซ 
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สามารถเปน 

 

มี 

เพิ่มโดย กําหนด สามารถเปลี่ยนแปลง 

สามารถเปน 

 

สถานะ 

นํ้า 

โมเลกุล 

อุณหภูมิ 

สัตว  ของแข็ง   

พบใน 

 

  

 

โมเลกุล 

2.   แบบเพิ่มมโนทัศน (add-on task) เปนการจัดผังมโนทัศนมาให และจัดผังโครงสราง 

ที่ยังไมสมบูรณมาให แลวใหนักเรียนนํามโนทัศนกําหนดมาเติมลงในชองวางของผังโครงสราง โดย

นักเรียนสามารถคิดมโนทัศนข้ึนมา เพิ่มไดตามความเขาใจ และเพื่อใหผังมโนทัศนมีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้นเชน ใหนําคําในกรอบสี่เหลี่ยมไปใสไวในกรอมมโนทัศนที่วางอยู ในภาพประกอบที่ 32 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 32  แสดงการเพิ่มมโนทัศน 
 

3.  แบบปลายปด (Close-ended list task) เปนการจัดผังมโนทัศน โดยกําหนดมโนทัศน 

ใหนักเรียนจัดผังมโนทัศน โดยใชมโนทัศนทั้งหมดที่กําหนดมาใหและเขียนความสัมพันธระหวางมโนทัศน 

ซึ่งทําใหการจัดผังมโนทัศนสมบูรณ ดังภาพประกอบ 33 

ภาพประกอบ 33  แสดงการจัดมโนทัศนใหม 

 

 

ของเหลว พืช ส่ิงมีชีวิต การเคลื่อนไหว     กาซ ........... 

ของเหลว พืช  ส่ิงมีชีวิต การเคลื่อนไหว  กาซ  สถานะ 

อุณหภูมิ ของแข็ง  ของเหลว สัตว   น้ํา 
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4.   แบบปลายเปด (open-ended list task) เปนการจัดผังมโนทัศน โดยกําหนดมโนทัศนให 

แลวใหนักเรียนจัดผังมโนทัศน โดยใชมโนทัศนทั้งหมดที่กําหนดให สามารถเพิ่มมโนทัศนและเขียน

ความสัมพันธระหวางมโนทัศน ซึ่งทําใหการจัดผังมโนทัศนสมบูรณยิ่งขึ้น ดังภาพประกอบ 34 
 

ภาพประกอบ 34  แสดงการจัดมโนทัศนแบบปลายเปด 

กรมวิชาการ (วิชาการ, กรม. 2542:67-70) แบงลักษณะของแผนผังมโนทัศนหรือผังมโนมติ

ไวเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1.   แบบเครือขายตนไม (Network Tree) รูปแบบนี้เปนลักษณะที่มีมโนมติหลักหรือมโนมติ

สําคัญอยูสวนบน มโนมติรองอยูในลําดับถัดมา และมโนมติเฉพาะอยูในลําดับลางตอไป ดังตัวอยาง

ผังมโนมติเกี่ยวกับสัตว ดังตัวอยางภาพประกอบ 35 
 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 35  แสดงลักษณะผังมโนทัศนแบบเครือขายตนไม(Network Tree) 

2.  แบบลําดับเหตุการณ (Events Chain) รูปแบบนี้เหมาะสําหรับจัดเรียงลําดับมโนมติ

ตามลําดับกาลเวลาของเหตุการณ นักเรียนสามารถใชผังมโนมติแบบนี้ในการสรุปเร่ืองที่มีลําดับ

เหตุการณ หรือลําดับพัฒนาการ ตลอดจนเหตุการณทางประวัติศาสตร ดังตัวอยางภาพประกอบ 36 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 36  แสดงลักษณะผังมโนทศันแบบลําดับเหตุการณ (Events Chain) 

ของเหลว พืช  ส่ิงมีชีวิต การเคลื่อนไหว  กาซ  สถานะ 

อุณหภูมิ ของแข็ง  ของเหลว สัตว   น้ํา ...................... 
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ภาพประกอบ 37  แสดงลักษณะผังมโนทัศนแบบวัฏจักร (Cycle Concept Map) 

 

 

 

 

 

3.  แบบวัฏจักร (Cycle Concept Map) รูปแบบนี้เหมาะสําหรับแสดงความสัมพันธของ 

มโนมติที่เปนวัฏจักร โดยแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องของมโนมติยอยเหลานั้น และเวียนกลับเปน    

วัฏจักรดังเดิมได ดังตัวอยางภาพประกอบ 37 

 

 

   

 

 

 
 

4.   แบบใยแมงมุม (Spider Concept Map) รูปแบบนี้เหมาะสําหรับแสดงความสัมพันธ 

เชื่อมโยงเกี่ยวพันกับส่ิงที่กําลังศึกษา ทําไดโดยการเขียนมโนมติที่ตองการศึกษาไวตรงกลาง แลว

ลากเสนเชื่อมโยงไปยังมโนมติสําคัญอื่นๆ พิจารณามโนมติที่สัมพันธเหลานั้น มีมโนมติยอยอะไร

เพิ่มเติมได สามารถเพิ่มไดเร่ือยๆ ดังภาพประกอบ 25 

สรุป จากที่นักการศึกษาดังกลาวขางตนไดจัดแบงประเภทของผังมโนทัศนไวหลากหลาย

ประเภทนั้น  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบและประเภทของผังมโนทัศนที่เหมาะสม

สําหรับการนํามาใชในการวิจัย คือ รูปแบบชนิดปลายเปด (Opened grouping) ของ เมิรล ตัน (Merl 

Tan. 1985) กับผังมโนทัศนชนิดผสม ของ มนัส  บุญประกอบ (2547) มาปรับประยุกตใชในการสราง

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

สวนประกอบของผังมโนทัศน 
โนแวค (มนัส บุญประกอบ. 2542: 47-48; อางอิงจาก Novak. 1984) ไดแบงสวนประกอบที่

สําคัญออกเปน 4 สวนดวยกันคือ 

1.   มโนทัศน (Concept) คือ คําที่ใชแทนชื่อ ซึ่งอาจเปนคํา หรือวลีส้ัน ๆ  

2.   ความสัมพันธ (Relationships) หรือการเชื่อมโยงระหวางประพจน (Prepositional 

Linkages) คือ การลากเสนเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน 

3.   ลําดับข้ัน (Hierarchy) คือ การเชื่อมโยงเปนชั้นหรือลําดับของความสัมพันธระหวาง

มโนทัศนหลัก ไปมโนทัศนรอง หรือยอย มโนทัศนแคบ  

4.   การเชื่อมโยงขามมโนทัศน (Cross-Links) คือ การแสดงถึงความสัมพันธการเชื่อมโยง

ขามขั้นหรือขามชั้นระหวางมโนทัศน จากมโนทัศนหนึ่งไปอีกมโนทัศนหนึ่ง 
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พลอทนิค (วิยะดา  ระวังสุข. 2545: 13; อางอิงจาก Plotnick. 1997: 2-3) ผังมโนทัศน

ประกอบไปดวยสวนประกอบ 3 สวน ดังนี้ 

1.   มโนทัศน (Concepts) เปนสิ่งที่แสดงถึงมโนทัศนของเรื่องที่นํามาสรางผังมโนทัศน 

2.   เสนเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน (Arcs or lines) เปนเสนที่ใชเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน

สองมโนทัศน โดยเสนเชื่อมโยงความสัมพันธนี้ อาจจะมีทิศทางเดียว  สองทิศทาง หรือไมมีทิศทางก็ได 

3.   คําเชื่อมโยง (Label) เปนคําที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางมโนทัศนสองมโนทัศน 

โดยคําเชื่อมนั้นจะตองเปนคําที่ทําใหเกิดประพจนที่มีความหมาย 

บารูดี และบาเทล (วิยะดา  ระวังสุข. 2545: 18-20; อางอิงจาก Baroody; & Batels. 

2000: 605) กลาววาผังมโนทัศนมีสวนประกอบที่สําคัญอยู 3 สวนดวยกันคือ 

1.   ชื่อมโนทัศน (Concept names) เปนชื่อมโนทัศนของเรื่องที่นํามาสรางแผนผังมโนทัศน

นั้น ๆ โดยจะเขียนชื่อมโนทัศนไวในกรอบโดยกรอบอาจเปนวงกลม วงรี หรือส่ีเหลี่ยมก็ไดเชน  

ส่ีเหลี่ยมผืนผา ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส หรือชื่ออ่ืนๆ ที่แสดงออกถึงมโนทัศน 

2.  เสนเชื่อมโยงความสัมพันธ (Linking lines) เปนเสนที่ลากเชื่อมกันระหวางมโนทัศน 

สองมโนทัศนที่มีความสัมพันธกันโดยอาจจะมีหรือไมมีหัวลูกศรก็ได 

3.  คําหรือวลีที่แสดงถึงความสัมพันธ (Linking phrases) เปนคํา วลี หรือประโยคที่

เขียนไปตามเสนเชื่อมโยงความสัมพันธเพื่อแสดงถึงความสัมพันธระหวางมโนทัศนสองมโนทัศนใด ๆ 

สรุป  จากการศึกษาสวนประกอบของผังมโนทัศน ผูวิจัยไดนําแนวคิดจากนักการศึกษา

ดังกลาวขางตนมาปรับประยุกตในการสรางผังมโนทัศนดวยภาพ ซึ่งมีสวนประกอบ 3 สวน คือ          

1) ภาพมโนทัศนหลัก  2) เสนเชื่อมโยงความสัมพันธ (Linking lines) เปนเสนที่ลากเชื่อมกันระหวาง   

มโนทัศนดวยภาพสองมโนทัศน  ที่มีความสัมพันธกันโดยไมมี ลูกศร  3)คําหรือวลีที่แสดงถึง

ความสัมพันธ (Linking phrases) เปนคํา วลี หรือประโยคที่ปรากฏอยูในภาพที่สอง ซึ่งซอนอยูใน    

มโนทัศนดวยภาพภาพที่หนึ่ง ที่ผูเรียนจะเห็นมโนทัศนดวยภาพภาพที่สองได ดวยการนําเมาสรูปลูกศร

ไปวางไวที่มโนทัศนดวยภาพภาพที่หนึ่ง รูปเมาสจะเปลี่ยนเปนรูปมือชี้ที่ภาพที่จะปรากฏตัวอักษรที่

ผู เ รียนตองการทราบ วาภาพนั้นคืออะไร ในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ             

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

ประโยชนในการเรียนการสอนของผังมโนทัศน 
มนัส บุญประกอบ (2542: 50-51) กลาววา การเรียนรูผังมโนทัศน สามาถนําผังมโนทศัน

ไปประยุกตเสริมสรางและพัฒนาตนเองตามประเด็นของหัวใจนักปราชญ ซึ่งมี สุ  จิ  ปุ  ลิ ดังนี้ 
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1.  “สุ” หรือสุต หมายถึง สาระความรูที่ไดมาจากการฟงผูรูหรือการอานเอกสารตํารา 

เร่ืองราวตางๆ ที่งายหรือซับซอน  ซึ่งอาจนํามายอสรุปลงในผังมโนทัศน 

2.   “จิ” หรือจิต หมายถึง การใชความคิด จินตนาการและคิดวิเคราะห มโนทัศนมีประโยชน 

ในดานการระดมความคิด (Brainstorming) เชน คิด หรือพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนนามธรรมในเรื่อง

ใดเร่ืองหนึ่ง เขียนบนกระดาษโดยไมวิพากษวิจารณ จากนั้นมองหาความสัมพันธระหวางมโนทัศน

ตางๆ โดยกลุมเชื่อมโยงความสัมพันธ ซึ่งอาจนําไปสูการเกิดแนวคิดใหมๆ แตกกิ่งออกไปไดอีก ซึ่งผัง

มโนทัศนเหมาะแกการคิดวิเคราะหแยกแยะเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่งไดเปนอยางดี 

3.  “ปุ”  หรือปุจฉา  หมายถึง การถาม หรือสัมภาษณบุคคลเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปน

ความรูอยางใดอยางหนึ่ง ถามองในแงของ “สุ” เปนการฟงเพื่อจดบันทึกโดยยอในรูปของผังมโนทัศน 

แตในแงของการเตรียมการลวงหนา สามารถเขียนเปนผังมโนทัศนโดยคราว ๆ หรือโดยละเอียดไวกอน

วาควรจะซักถามหรือสัมภาษณในประเด็นใดบาง เปนตน 

4.  “ลิ”  หรือลิขิต  หมายถึง การเขียน  ที่อาจจะเปนการเขียนโครงรางความคิดเกี่ยวกับ 

บทความหรือการสังเคราะหแนวคิด เขียนรายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แมกระทั่งการเขียนเรียงความและ

การเขียนเนื้อหาความรูเปนบทเปนเลมก็สามารถทําได เปนตน 

ยุทธนา  ปฐมวรชาติ (2547: 24) กลาววาการนําผังมโนทัศนมาเปนเครื่องมือที่จัด

องคประกอบสําคัญ มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน เพราะผูเรียนมีความสามารถและศักยภาพ การ

เรียนรูแตกตางกัน ดังนั้นผูสอนตองวิเคราะหกอนที่จะจัดการเรียนรู คือ สภาพของผูเรียนที่สอนเปน

อยางไร โดยใชผังมโนทัศนดังภาพประกอบ 38 
 

 

 

 

 

        ภาพประกอบ 38  แสดงภาพประกอบผังมโนทัศนของผูสอน 

อาณัติ  รัตนถิรกุล (2550: 12) ผังมโนทัศนมีประโยชนดังนี้ 

1.  ชวยในการเรียนรูตาง ๆ ของมนุษยไดรวดเร็วขึ้น 

2.  สรางจากสิ่งที่เปนนามธรรมสูรูปธรรม 

3.  ใชแกปญหาตาง ๆ ใหชีวิตประจําวัน 

4.  ใชในการทําการตัดสินใจกรณีมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง 

ผูเรียน 

วิธีเรียน บทเรียน 
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โนแวค และโกวิน (สวนิต  ยมาภัย และ สวัสด์ิ  ประทุมราช. 2534: 18-19; อางอิงจาก 

Novak; & Gowin. 1984: 40-54) ไดกลาวถึงประโยชนของผังมโนทัศนโดยสรุปไดดังนี้ 

1.   ใชผังมโนทัศนสํารวจความรูพื้นฐานของนักเรียน โดยสํารวจความรูผูเรียน ที่มีเรียน 

มากอนเพื่อนําไปใชในการเตรียมการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน 

2.   ใชผังมโนทัศนแสดงความสัมพันธของมโนทัศนตาง ๆ ที่อยูในความคิดของผูเรียน 

ซึ่งจะทําใหทราบวานักเรียนกําลังคิดอะไร และกําลังจะคิดทําอะไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว คลาย

กับเดินทางใชแผนที่ 

3.   ใชผังมโนทัศนในการสรุปความหมายจากตํารา ซึ่งจะทําใหประหยัดเวลาในการ

อานครั้งตอไปและไมเกิดความเบื่อหนายในการอาน 

4.  ใชผังมโนทัศนในการสรุปความหมายจากการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ หรือภาคสนาม 

ผังมโนทัศนจะเปนแนวทางใหแกผูเรียนวาควรจะทําอะไรบาง สังเกตสิ่งใดบางเพื่อใหบรรจุวัตถุประสงคที่

วางไว 

5.   ใชผังมโนทัศนเปนเครื่องมอืในการจดบนัทกึ อานจากหนงัสือพิมพ วารสารนิตยสาร 

6.   ใชผังมโนทัศนในการวางแผนการเขียนงานทางวิชาการ หรือการเขียนรายงาน 

เรนซิง (Lanzing. 2000) ไดกลาวถึงประโยชนของผังมโนทัศนไวดังนี้ 

1.   สรางแนวคิดดวยการระดมสมอง 

2.  ออกแบบโครงสรางสลับซับซอน เชน ส่ือขนาดใหญ (hypermedia) ตํารา (long text) 

3.   มีการสื่อสารที่ซับซอนขึ้นในดานแนวคิด 

4.   เกิดการผสมผสานองคความรูที่มีอยูและองคความรูใหมเขาดวยกัน  

5.   ชวยประเมินความเขาใจที่ถูกตอง 

สรุป จากที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนที่ไดรับจากผังมโนทัศน ไวอยาง

หลากหลากขางตนนั้น  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําผังมโนทัศน มาประยุกตใชในการนําเสนอ

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 สามารถสรุป

ประโยชนที่ไดรับผังมโนทัศน ดังนี้ 

1.  สามารถนําผังมโนทัศนไปประยุกตใชกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในรูปแบบ 

อ่ืน อาทิเชน สถานการณจําลอง เกม การสอนเสริม การแกปญหา 

 2. ชวยใหผูเรียนไดลําดับความคิด หรือสรุปเร่ืองที่จะเรียน เชน ในการวิจัยครั้งนี้

ผูเรียนเรียนเรื่อง ดาวฤกษ  ซึ่งผูเรียนสามารถทราบไดวามีหนวยที่จะเรียนทั้งหมด 4 หนวย เร่ืองอะไร 

จากผังมโนทัศนดวยภาพ และแตละผังมโนทัศนดวยภาพมีกี่มโนทัศนดวยกัน 
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3.   ผังมโนทัศนดวยภาพจะแสดงความสัมพันธของมโนทัศนตาง ๆ เปนตอน ซึ่งทําให 

ผูเรียนทราบวาเรื่อง ดาวฤกษนี้ มีเร่ืองอะไรบางที่ตองเรียน และไปสิ้นสุด ณ ที่ปลายทางใด 

4.   ใชผังมโนทัศนดวยภาพ ในการสรุปความหมาย จากเนื้อหาวิชาที่เรียน จะทําให

ผูเรียนประหยัดเวลาในการอานครั้งตอไป และไมเกิดความเบื่อหนวยในการอาน 

เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

(วิชาการ, กรม. 2546: 3-25) 

1.   เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ

ใหรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี ในสวนของกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร (สสวท.) ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูข้ันพื้นฐาน และชวงชั้น  เพื่อใหสอดคลอง

กับเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ซึ่งมีเปาหมายสําคัญดังนี้ 

1.1   เพื่อใหเขาใจหลักการ  ทฤษฏีที่เปนพื้นฐานในวิทยาศาสตร 

1.2  เพื่อใหเขาใจขอบเขต  ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 

1.3   เพื่อใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควา และคิดคนทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

1.4   เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและการ 

จัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 

1.5   เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและ

สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 

1.6   เพื่อนําความรูความเขาใจเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคมและการดํารงชีวิต 

1.7   เพื่อใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมในการใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

จากเปาหมายหลักในขอที่ 1.1 และ 1.2  ซึ่งมุงเนนความเขาใจในเนื้อหาและทฤษฏี สวนขอ 

1.4 เนนกระบวนการสรางทางความคิด นอกจากนี้ในขอ 1.6 และ 1.7 มีเปาหมายใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจในวิทยาศาสตร เพื่อนําไปปรับประยุกตในการดํารงชีวิต ซึ่งจะเห็นไดวาเปาหมายหลักได

มุงเนนหลักสูตรออกเปน 2 สวน คือ ดานเนื้อหา และทักษะปฏิบัติ  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนให

บรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน ตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยใหผู เ รียนเกิดการเรียนรู          

ปจจัยทางดานสื่อการเรียนการสอนจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสามารถในการ
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คิดแกปญหา โดยเฉพาะสื่อที่มีความหลากหลายสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  เชน  บทเรียน              

ชุดการสอน  เทปและตําราประกอบการสอน หรือบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน 

2.   มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร       

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาเนื้อการเรียนรู ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในสาระที่ 7:    

ดาราศาสตรและอวกาศ ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรูชวงชั้น ของกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดังนี้ 

มาตรฐาน ว7.1:  เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี่  ปฏิสัมพันธภายใน 

ระบบสุริยะ และผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่ง

ที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว7.2.:  เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ ที่นํามาใชในการสํารวจ 

อวกาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช

ประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

3.   มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ลําดับชั้นมธัยมศึกษาปที1่-3 ของสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

สาระที ่7 ดาราศาสตรและอวกาศ มีรายละเอียดดังนี ้

มาตรฐาน ว7.1.1  สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายเกีย่วกับปฏิสัมพนัธในระบบสุริยะ  

และผลตอส่ิงแวดลอมและสิ่งมีชีวิต 

1.2  สังเกต  อภิปราย และอธิบายกลุมดาวฤกษ และการใชประโยชน 

จากความรูนั้น 

มาตรฐาน ว7.2.1  สืบคนขอมูลอภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความกาวหนาของ 

เทคโนโลยอีวกาศที่ใชสํารวจอวกาศ วัตถทุองฟาสภาวะอวกาศ ทรัพยากรธรรมชาต ิและใชในการสือ่สาร 

4.   โครงสรางหลักสูตร สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระการเรียนรูพื้นฐาน วิทยาศาสตร

ชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  รวมเวลาการสอนระดับชั้นละ 120 ชั่วโมง 

5.   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสถานศึกษาจัดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมไดต้ังแตชวงชั้น

ที่ 2 ข้ึนไป  ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเรื่อง ดาวฤกษ ซึ่งเปนความรูพื้นฐานทาง ดาราศาสตร

และอวกาศ ในกลุมสาระที่ 7 ซึ่งทําใหผูเรียนทราบถึงความหมาย  ประเภท  วิวัฒนาการ  การเปลี่ยนแปลง

และความสัมพันธของดาวฤกษที่เกี่ยวของกับโลก และนํามาปรบัประยกุตใชใหเปนประโยชนในชวีติประจาํวนั

ของมนุษยไดซึ่งรวมเวลาในการเรียนจากการสอนแบบปกติ รวม 4 ชั่วโมง มาทําการทดลองสอนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 หนวย ๆ 

30 นาที รวม 2 ชั่วโมง (Jacqueline Mitton. 2002; Parramon’s Editorial Team. 2001; สิงโต  ปุกหุก. 2543;  

จงจิต  สุธาอรรถ. 2542; จํานง  พรายแยมแข. 2548; ชิต  ภิบาลแทน. 2543; ชาญชัย  อาจินสมาจาร. 
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2548; บุญถึง แนนหนา. 2545; ยุพา วานิชชัย. 2549; รุจิราพรรณ  รุงรอด. 2540; นิพนธ  ทรายเพชร. 

2535; ลิซา ไมลส และอลาสแตร  สมิธ.1998; อางอิงจาก นิพนธ ทรายเพชร. 2548; วิริยะ  สิริสิงห. 

2543; วิภู  รุโจปการ. 2548; วิษณุ  เอื้อชูเกียรติ. 2547; สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาสาสตรและ

เทคโนโลยี : สสวท. 2548: 152; สาลิน  วิรบุตร. 2542) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

หนวยที่ 1  เร่ือง โลกและทองฟา       30 นาที 

หนวยที่ 2  เร่ือง ข้ันตอนและอุปกรณดูดาวขั้นตน     30 นาที 

หนวยที่ 3  เร่ือง เสนสมมติบนทองฟา และ 

               การกําหนดตําแหนงของเทหวัตถุทองฟา      30 นาที 

หนวยที่ 4  เร่ือง กลุมดาวฤกษ       30 นาที 

สรุป จากการจัดแบงเนื้อหาวิชา สามารถจัดทําเปนผังมโนทัศนของกลุมสาระการเรียนรู

พื้นฐาน วิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 5 : เอกภพ เร่ือง ดาวฤกษ 

โดยนําเอาทฤษฏีของเมิรล ตัน (Merl Tan) ประเภทที่ 1 คือ ชนิดปลายเปด (Opened grouping) และ

ผังมโนทัศนแบบผสม ของ มนัส  บุญประกอบ มาประยุกตในการเขียนผังมโนทัศนคร้ัง ซึ่งมีลักษณะ

ผสมกันอยางนอย 2 รูปแบบขึ้นไป 

วิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
การสอนวิชาวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะวิธีการ

สอนแบบตาง ๆ ซึ่งพอสรุปไดเปน 2 ประเภทใหญดังนี้ (สุเทพ  อุสาหะ. 2526: 82;  ภพ เลาหไพบูรณ. 

2537: 190;  วนิดา  ฉัตรวิราคม. 2546: 16;  ถวัลย  มาศจรัส และ รัตนา  ชิดชอบ. 2548: 11-12;  

Parkinson, Windale; & Shelton. 1999: 24-28) 

1. การสอนดานเนื้อหา ซึ่งเนนการถายทอดความรู ประกอบดวย 

1.1  การสอนแบบบรรยาย 

1.2  การสอนแบบสัญญา 

1.3  การสอนแบบสาธิต 

2. การสอนดานปฏิบัติหรือการจัดกิจระหวางเรียน  ซึ่งเนนกระบวนการดานทักษะ เพื่อ 

กระตุนใหเรียนรูดวยตนเอง ประกอบดวย 

2.1  การสอนแบบทดลอง 

2.2  การสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

2.3  การสอนแบบแกปญหา 

2.4  การสอนแบบอภิปราย 
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2.5  การสอนแบบกลุม 

2.6  การสอนแบบโปรแกรม 

2.7  การสอนแบบบทบาทสมมุติ 

2.8  การสอนแบบใชสถานการณจําลอง 

2.9  การสอนแบบใชเกม 

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ ไดใชวิธีการสอนแบบโปรแกรม  หรือบทเรียนแบบโปรแกรม 

(Programed Text) ซึ่งผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรูในแตละสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในบทเรียนแตละบทเรียนดวยตนเอง โดยเริ่ม

จากเนื้อหาสาระที่งาย ๆ ไปสูเนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามลําดับ เปนบทเรียนที่สรางขึ้นโดยกําหนดเนื้อหา  

วัตถุประสงค  วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไวลวงหนา (ถวัลย  มาศจรัส และรัตนา  ชิดชอบ. 2548: 

15) นอกจากนี้ควรคํานึงถึงขอดีและขอจํากัดของการนําวิธีการสอนแบบโปรแกรม กอนนํามาประยุกตใช

ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

ขอดีของการสอนแบบโปรแกรม  

1.   ผูเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเอง 

2.   ชวยใหผูเรียนรูจักสรางวินัยของตนเอง ในเรื่องแบงเวลาเรียน และทํากิจกรรมอื่น ๆ 

3.   ชวยใหผูเรียนมีความอดทนตอระยะเวลาในการเรียน 

4.   ชวยลดงานและทุนเวลาในการสอนของผูสอน 

5.   ชวยใหผูเรียนอยากเรียน  อยากตอบคําถาม ถาตอบผิดสามารถแกไขได เพราะมี

เฉลยอยูแลว 

6.   สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล ถาเรียนชาจะมีเวลาใน

การศึกษามากขึ้น สวนที่เรียนเร็วอยูแลวจะใชเวลานอยลง 

7.   แกปญหาการขาดแคลนผูสอน โดยการนําบทเรียนโปรแกรมมาเปนเครื่องชวยสอน

ในสาขาวิชาที่ขาดผูสอนได เปนตน 

8.   ผูสอนสามารถมองเห็นความแตกตางดานพฤติกรรมของผูเรียนไดอยางชัดเจน 

ขอจํากัดของการสอนแบบโปรแกรม  

1.   ผูเรียนไมชอบอานคําแนะนําที่ระบุไวตอนตนของบทเรียน โดยจะขามไปศึกษา

เนื้อหาเลย ทําใหไมทราบถึงขั้นตอนตอไปของบทเรียน 

2.   ผูเรียนที่มีปญหาดานการอาน เชน อานไมคลอง  อานชา  อานแลวไมเขาใจ  อานใน

ใจไมเปน หรือไมเขาใจในภาษาที่เขียน เปนตน จะทําใหเรียนชา 
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3.   ผูเรียนไมซื่อสัตยในการทําแบบทดสอบ ซึ่งมักคําตอบที่เฉลยไวกอน ทําใหไมไดรับ

ความรูเทาที่ควร 

4.   ผูเรียนบางคนไมทราบวาเนื้อหาตอนไหนสําคัญ ควรทําความเขาใจเปนพิเศษ เพราะ 

ในบทเรียนโปรแกรมไมไดมีการเนนหรือย้ําเหมือนกับการสอนของผูสอน 

5.   ถาบทเรียนโปรแกรมไมมีส่ือประกอบ หรือเปนสื่อที่ไมเราความสนใจก็อาจเกิดการ

เบื่อหนาย และไมสามารถทํากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในบทเรียนโปรแกรมได ซึ่งตางจาก

การสอนของผูสอนที่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมเปนอยางอื่นเพื่อเราความสนใจได 

6.   เนื้อหาคอนขางจํากัด ถาตองการทราบเนื้อหาที่นอกเหนือจากตัวบทเรียน หรือเกิด

สนใจก็ไมสามารถซักถามไดทันที 

7. บทเรียนแบบโปรแกรมใชสอนไดบางวิชา ถาเปนสวนของการตอบสนองดานความคิด  

จะใชบทเรียนไมได 

8.   ผูเรียนเรียนเกง ผูเรียนที่รับรูไดเร็ว เมื่อเรียนรูบทเรียนเสร็จ และไมมีกิจกรรมอื่นทํา

จะรูสึกเบื่อหนายที่จะตองรอผูเรียนที่เร่ิมเรียนครั้งแรก หรือผูเรียนที่รับรูชา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร มิไดระบุความหมายไวโดยเฉพาะในพจนานุกรม

ฉบับไทยและอังกฤษ แตแยกระบุความหมายที่เกี่ยวของไวดังนี้  

ผลสัมฤทธิ์ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษ วา “Achievement” ในศัพทบัญญัติการศึกษา 

ของกรมวิชาการ (วิชาการ, กรม. 2544: 5) มี 3 ความหมายคือ 1.ผลสัมฤทธิ์  2.ความสําเร็จ 3.สัมฤทธิภาพ 

ซึ่งสอดคลองกับอัจฉรา สุขารมณ และอรพินทร  ชูชม (2530: 10) ไดกลาวถึง ผลสัมฤทธิ์  คือ  ความสําเร็จ

ที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจเปนผลมาจากการกระทําที่อาศัย

ความสามารถทางรางกายหรือสมอง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (learning Achievement) คือ ความสําเร็จหรือความ สามารถ

ในกระทําใด ๆ ที่ตองอาศัยทักษะ หรือมิฉะนั้นก็ตองอาศัยความรูในวิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะ

(ศึกษาธิการม, กระทรวง. 2521: 13) เชนเดียวกับ อารมณ  เพชรชื่น (2527: 46) ไดกลาวไววา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ     

ทั้งที่โรงเรียน  ที่บานและสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ซึ่งประกอบดวยความสามารถทางสมอง  ความรูสึก  

คานิยม  จริยธรรมตาง ๆ  นอกจากนี้ ไพศาล  หวังพานิช (2526: 30-31) ไดสรุปไววา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เปนพฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เปนคุณลักษณะ

ของผูเรียนที่พัฒนางอกงามขึ้นมาจากการฝกอบรมสั่งสอนโดยตรง คือ พฤติกรรมที่เปนผลการเรียน

ของเด็ก ไดแก ความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห  การสังเคราะห และการประเมินคา  
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ซึ่งสอดคลองกับ กูด (Good. 1973: 6) ไดกลาวถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลที่พัฒนางอกงามขึ้น อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน การฝกฝนอบรม ซึ่ง

ประกอบดวย  ความสามารถทางสมอง  ความรู  ทักษะ  ความรูสึก และคานิยมตาง ๆ  

วิทยาศาสตร (Science) ตามความหมายพจนานุกกรมราชบัณฑิต (2542: 1075) 

หมายถึง ความรูที่ไดโดยการสังเกต และคนควาจากปรากฏการณธรรมชาติ แลวจัดเขาเปนระเบียบ  

วิชาที่คนควาไดหลักฐาน และเหตุผลแลวจัดเขาเปนระบบ  นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาหลายทานได

สรุปและใหความหมายไว อาทิเชน อัญชลี  สิรินทรวราวงศ (2542: 2) ใหความหมายไววาวิทยาศาสตร 

หมายถึง ความรูความเขาใจในเรื่องราวของสิ่งตาง ๆ ที่ไดพบเห็นตามธรรมชาติ  ทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่ง 

ไมมีชีวิต  เชน พืช  สัตว  มนุษย  เปลือก  โลก  และปรากฏการณตางในธรรมชาติ เปนตน สวน        

เรนเนอรและสแตฟฟอรด (Renner; & Stafford. 1972: 1-4) ไดใหความหมายของคําวาวิทยาศาสตร 

หมายถึง ความตองการที่จะเกี่ยวของกับประสบการณตรง  มีการสืบคนหรือสังเกตปรากฏการณจาก

ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการเก็บรวบรวมขอมูล และตองมีการจัดกระทําและการตีความหมายของ

ขอมูลที่รวบรวมไดอยางมีเหตุมีผลโดยการใชประสบการณมากกวาการใชระบบประสาทหรือการ

สัมผัสโดยตรง  

จากความหมายดังกลาวขางตน จึงอาจพอสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเรียนรูของผูเรียนในเนื้อหาวิทยาศาสตร ดานความรู  

ความคิด  ความจํา  ความเขาใจ  และกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร เพื่อนําไปใชใน

การแกไขขอบกพรองหรือประยุกตใชในการดํารงชีวิต  

ชวาล  แพรัตกุล (2517: 61) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดจาการตรวจสอบ

ความรู  ทักษะ  และสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูสอน)  โดยเรียก

เครื่องมือนี้วา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หรือ แบบสอบผลสัมฤทธิ์ เปนเครื่องมือที่ใช

วัดความสามารถของผูสอนดานพุทธิพิสัย ซึ่งจะตองมีความตรงตามเนื้อเร่ือง หรือครอบคลุมเนื้อหา 

วิชา เปนตัวแทนของสภาพการณตาง ๆ อยางครบถวน สําหรับกระบวนการสรางแบบทดสอบที่สําคัญ 

ไดแก การตรวจสอบเนื้อเร่ืองของแบบนั้น ๆ วามีตัวอยางเฉพาะของพฤติกรรมที่ตองการจะวัดเปนตัว 

แทนอยูครบหรือไมเพียงใด นอกจากนั้นตัวอยางของพฤติกรรมที่วัดไดตองสอดคลองกับองคประกอบ

อีก 2 ประการ คือ(เยาวดี  วิบูลยศรี. 2549: 178-179)  
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1.   เปนองคประกอบทางดานวัตถุประสงคของการสอบ 
2.   เปนองคประกอบทานดานเนื้อหาสาระสําคัญที่ตองการวัดสวนการสราง

แบบทดสอบที่ดี จะตองมีการเตรียมตัวและวางแผน เพื่อใหแบบดังกลาว มีกลุมตัวอยางของพฤติกรรม
ที่ตองการวัดไดอยางเดนชัดจากการทดสอบแตละครั้ง ซึ่งจะตองอาศัยกรรมวิธีอยางมีระบบในการ
สรางแบบทดสอบแตละชุด ซึ่งแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันที่ 1  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังทั่วไปของการสอบใหอยูในรูปของวัตถุ

โดยระบุเปนขอๆ และใหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเหลานั้น สอดคลองกับเนื้อหาสาระทั้งหมดที่จะทํา
การทดสอบดวย 

ข้ันที่ 2   กําหนดโครงเรื่องของเนื้อหาสาระ ที่จะทําการทดสอบใหครบถวน 
ข้ันที่ 3   เตรียมตารางเฉพาะ หรือผังของแบบสอบ เพื่อแสดงถึงน้ําหนักกระทัดรัด  

และมีความชัดเจน 
ข้ันที่ 4  สรางขอกระทงทั้งหมดที่ตองการจะทดสอบใหเปนไปตามสัดสวนของ

น้ําหนักที่ระบุไวในตารางเฉพาะ 
นอกจากการจัดทําแบบทดสอบแลว ตองมีการจัดทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ซึ่งแบงออกเปนลักษณะการตอบเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ (ชวาล  แพรัตกุล. 2517: 61) 
1.   แบบอัตนัย (Subjective Test หรือ Essay Test) เปนแบบทดสอบที่กําหนด

ปญหาหรือคําถามให และใหผูตอบแสวงหาความรู  ความเขาใจ และความคิดตามที่โจทยกําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด การใชภาษาในการเขียนตอบขึ้นอยูกับตัวผูสอบ แบบทดสอบนี้สามารถวัด

ไดหลาย ๆ ดาน ในแตละขอ เชน ความสามารถในดานการใชภาษา  ความคิด  เจตคติ และอื่น ๆ 
2.   แบบปรนัย (Objective Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มีคําตอบไวใหแลว ผูสอบ 

ตองตัดสินใจเลือกขอที่ตองการหรือพิจารณาขอความที่ใหวาถูกหรือผิด ไดแก แบบถูกผิด (True-
Flase)  แบบเติมคํา (Completion) หรือตอบสั้น ๆ (Short Answer)  แบบจัดคู (Matching)  แบบ

จัดลําดับ (Rearrangement) และแบบเลือกตอบ (Muitiple Choices)  แบบทดสอบทั้งสองลักษณะ
ดังกลาว ตางก็มีขอดอยแตกตางกัน และไมมีกฎตายตัววา ครูตองใชประเภทใด แตควรคํานึงถึง
จุดประสงคและสภาพการณของการใช  

สรุป จากความหมาย  แบบทดสอบ และขอสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ เปนแนวทางในการจัดทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขั้นตอนสําคัญอีกขั้นในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  
ซึ่งตองมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วาผูเรียนจะไดรับความรูจากเนื้อหาของรายวิชา เร่ือง        
ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  ไดมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ยังเปนหลักฐาน

วาการเรียนการสอนไดบรรลุถึงจุดมุงหมายที่วางไวหรือไมเพียงไร เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและเปน
ขอมูลเพื่อการศึกษาคนควาตอไป  
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ผลการเรียนรูที่คาดหวังของวิทยาศาสตร 
เมื่อไดทราบถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และการวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบพื้นฐานแลวนั้น การที่จะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ให

ครอบคลุมและถูกตอง จะตองเขาใจถึงความหมายของวิทยาศาสตรอยางแทจริง ซึ่งก็คือ สวนที่เปนตัว

ความรู (Body of Knowledge) ทางวิทยาศาสตร อันไดแก ขอเท็จจริง (Fact)  ความคิดรวบยอด 

(Concept)  หลักการ (Principle)  กฎ (Law)  ทฤษฏี (Theory)  สมมติฐาน (Hypothesis) และสวนที่

เปนกระบวนการแสวงหาความรู (Process of Scientific Inquiry) (สมจิต  สวธนไพบูลย. 2535: 58-

64) 

ดังนั้น การที่จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะตองมีการกําหนดผลการเรียนรูที่

คาดหวัง  เพื่อจะไดเปนแนวทางและกฎเกณฑในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร มีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งมีนักการ

ศึกษาใหแนวคิดไวดังนี้ 

บลูม (Bloom. 1956: 201) ไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของวิชาวิทยาศาสตรมี 5 ขอ 

คือ 

1.  ความรูความเขาใจ (Knowledge and Comperhension) 

2.  การสืบเสาะหาความรูทางดานวิทยาศาสตร (Process of Scientific Inquiry) 

3.  การนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช (Application of Scientific) 

4.  เจตคติหรือทัศนคติและความสนใจ (Attitude and Interests) 

5.  ทักษะปฏิบัติการ (Manual Skill) 

Klopfer (1971: 120) ไดจําแนกระดับผลการเรียนรูที่คาดหวังจากการเรียนรูดานสติปญญา 

หรือความรูความคิดไว 4 ดาน คือ 

1.  ดานความรูความจํา (Knowledge) 

2.  ดานความเขาใจ (Comprehension) 

3.  ดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร (Science Process Search) 

4.  ดานการนําความรูและวิธีการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใช (Science  

Application) 

สรุป การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพื่อเปนแนวทางและกฎเกณฑ วาตองการให

ผูเรียนไดอะไรจากการเรียน เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  โดยมี

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไมเพียงใด  ควรจะมีการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอนที่วางไว  (สสวท. 

2546: 231-254)  

1. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

1.1   ตองวัดและประเมินผลทั้งความรูความคิด ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ   

เจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมในวิทยาศาสตร รวมทั้งโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน 

1.2   วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 

1.3   ตองเก็บขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผลอยางตรงไปตรงมา และตอง

ประเมินผลภายใตขอมูลที่มีอยู 

1.4   ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูตองนําไปสูการแปลผล 

1.5   การวัดและประเมินผลตองมีความเที่ยงตรงและเปนธรรม ทั้งในดานของวิธีการ

วัด  โอกาสของการประเมิน 

2. จุดมุงหมายของการวัดผลและประเมินผล 

2.1   เพื่อวินิจฉัยความรูความสามารถ ทักษะและกระบวนการ  เจตคติ  คุณธรรม  

จริยธรรมและคานิยมของผูเรียน และเพื่อซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาความรูความสามารถและทักษะได

เต็มตามศักยภาพ 

2.2   เพื่อใชขอมูลปอนกลับใหแกผูเรียนเอง วาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูเพียงใด 

2.3   เพื่อใชขอมูลสรุปผลการเรียนรูและเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการเรียนรู 

3. การวัดและประเมินผลสภาพจริง (Authentic assessment)  การวัดและประเมินผลมี 

ความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียนและผูสอน

ไดเปนอยางดี และครอบคลุมกระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรูทั้ง 3 ดาน ตามที่กลาวมาแลว โดย 

สถาบันสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร (สสวท.) กําหนดวาตองมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

(Authentic assessment) ในการวัดและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ 

ดาน หลากหลายวิธี ในสถานการณตาง ๆ ที่สอดคลองกับชีวิตจริง และตองประเมินอยางตอเนื่อง เพื่อ

จะไดขอมูลที่มากพอที่จะสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนได ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

3.1 การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะที่สําคัญคือ ใชวิธีการประเมิน

กระบวนการคิดที่ซับซอน  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ศักยภาพของผูเรียนในดานของผูผลิตและ

กระบวนการที่ไดผลผลิตมากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง 

 



 67 

3.2   เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพื่อวินิจฉัยผูเรียนในสวนที่ควร

สงเสริมและสวนที่ควรจะแกไขปรับปรุง  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถ  

ความสนใจและความตองการของแตละบุคคล 

3.3   เปนการประเมินที่เปดโอกาสใหผูเรียน ไดมีสวนรวมประเมินผลงานของทั้ง

ตนเองและของเพื่อรวมหอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได 

3.4   ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนละการ 

วางแผนการสอนของผูสอนวาสามารถตอบสนองความสามารถความสนใจและความตองการของ

ผูเรียนแตละบุคคลไดหรือไม 

3.5   ประเมินสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริงได 

3.6   ประเมินดานตาง ๆ ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

เพื่อใหการวัดและประเมินผลไดสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ผลการประเมิน

อาจจะไดมาจากแหลงขอมูลและวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1.  สังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

2.  ชิ้นงาน  ผลงาน  รายงาน 

3.  การสัมภาษณ 

4.  บันทึกของผูเรียน 

5.  การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูเรียนและครู 

6.  การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (Practical assessment) 

7.  การวัดและประเมินผลดานความสามารถ (Performance assessment) 

8.  การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชฟาผลงาน (Portfolio assessment) 

9.  การวัดและประเมินผลดานความสามารถ (Performance assessment) 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
ปจจุบันนี้การบริโภคขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีที่มีอยูมากมาย จะตองมีการวิเคราะหและ

เลือกใชใหความเหมาะสม เพื่อนํามาปรับประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ  ซึ่งตองอาศัย

การเรียนรูดวยตนเอง  มีนักการศึกษาหลายทานใหความหมาย “การเรียนรูดวยตนเอง” ดังนี้ 

เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 160) ไดใหความหมาย “การเรียนการสอนรายบุคคลหรือการ

เรียนรูดวยตนเอง” หมายถึง เปนการจัดการศึกษาที่ผูเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนไดดวยตนเองและ

กาวหนาไปตามขีดความสามารถ ความสนใจ และความพรอม  โดยจัดสิ่งแวดลอมสําหรับกรเรียนรูให

ผูเรียนไดเรียนอยางอิสระ 
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สมคิด  อิสระวัฒน (2541: 38) ไดสรุป “การเรียนรูดวยตนเอง” เปนวิธีการไขวควาหาความรู

อยางหนึ่ง ที่ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีพในสังคมไดอยางมีคุณภาพ  ทําใหผูเรียนเปนบุคคลซึง่มคีวาม

กระหายใครรูที่จะเรียนรูเร่ืองตาง ๆ ที่มีอยูไดมากที่สุด และดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมตองมี

ใครมาบอก ตนเองจะเปนผูริเร่ิม วางแผนการศึกษาไปจนจบกระบวนการเรียนรู 

โนลส (Knowles, M.S. 1975) ไดกลาวถึง “การเรียนเรียนรูดวยตนเอง” เปนกระบวนการที่

ผูเรียนแตละคน คิดริเร่ิมดวยตนเอง และทําการวิเคราะหความตองการที่จะเรียนรูของตน กําหนด

เปาหมาย เรียนรู  แยกแยะ  แจกแจง  แหลงขอมูลในการเรียน ทั้งที่เปนคนและอุปกรณ  คัดเลือกวิธี

เรียนที่เหมาะสม และประเมินผล 

จากความหมายดังกลาวขางตน จึงอาจสรุปไดวา “การเรียนรูดวยตนเอง” หมายถึง วิธีการ

เรียนที่มีลําดับข้ันตอนของการเรียน โดยผูเรียนสามารถกําหนดระยะเวลา สถานที่เอง และการสิ้นสุด

การเรียนรูลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง เพื่อใหไดมาซึ่งความรูในเรื่องที่ตองการเรียนรูนั้น ๆ ของผูเรียนเอง 

จากการสรุปความหมายของการเรียนรูดวยตนเองขางตน กาเย และบริกส (Gagne; & 

Briggs. 1974: 185-187) ไดกลาวไววาการเรียนรูดวยตนเองเปนหนทางที่จะทําใหการสอนบรรลุ

จุดมุงหมายไดตามตองการ (Needs) ตองมีความสอดคลองกับบุคลิก (Characteristics) ของผูเรียน

แตละคน ตามจุดมุงหมาย 5 ประการคือ 

1.  เพื่อเปนแนวทางการประเมินทักษะเบื้องตนของผูเรียน 

2.  เพื่อชวยในคนหาจุดเริ่มตนของผูเรียนแตละคน ในการจัดลําดับการเรียนตามจุดมุงหมาย 

3.  เพื่อชวยในการจัดวัสดุ และสื่อใหเหมาะสมกับการเรียน 

4.  เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และสงเสริมความกาวหนาทางการเรียนของแตละคน 

5.  เพื่อชวยใหผูเรียน ไดเรียนตามความสามารถของตน 

จากจุดมุงหมาย 5 ประการของ กาเย และบริกส (Gagne and Briggs) ยังพบวาการเรียนรู

ดวยตนเอง มีคุณลักษณะพิเศษ ซึ่ง เชาวลิต  ตนานนทชัย ไดกลาวไว 3 ขอหลักดังนี้ 

(www.dnfe5.nfe.go.th/localdata.webimags/ 2548) 

1.   เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจของแตละบุคคล อาจดวยความจําเปน  ความตองการ

หรือความสนใจก็แลวแต คุณลักษณะเชนนี้จะนํามาซึ่งการขนขวาย มุงมั่นและตั้งใจ อันจะนําไปสู

ความสําเร็จของการเรียนรู 

2.   เปนความรูที่ถาวร เนื่องจากเปนการเรียนรูที่เกิดจากการขนขวาย และศึกษาคนควาของ

ผูเรียน ถึงแมจะมีหรือตองอาศัยผูคอยแนะแนวหรือแนะนําบาง แตโดยหลักการแลว จะตองพึ่งพาหรือ

อาศัยตนเองเปนหลักดวยลักษณะดังกลาวนี้จะชวยใหการเรียนดังกลาว ติดตัวผูเรียนไปอยางถาวร 
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3.   สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากผูเรียนมีอิสระที่เลือก และ

กําหนดหรือแผนการเรียนรูของตนเองตามความสนใจ ความถนัด รวมถึงความพรอม 

นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาหลายทานเสนอแนะรูปแบบ และลักษณะของการเรียนรูดวย

ตนเอง ดังนี้ 

เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 287) ไดกลาวถึงการเรียนรูดวยตนเอง ในรูปแบบของบทเรียน

โมดูล (Instructional Module) ไวดังนี้ 

1.   ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง  กลาวคือ สามารถเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคไดดวยตนเอง

โดยมีครูเปนผูคอยดูแลใหคําปรึกษาเทานั้น  

2.   วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนควรจะจัดใหมีลักษณะที่ดี เพื่อใหผูเรียน เรียนไดดวย 

ความเขาใจ และเกิดความรูตามลําดับ ไมสับสน และเปนการเพิ่มพูนความรูทีละนอยๆ ตามขั้นตอน 

3.   จูงใจผูเรียนในทุก ๆ กิจกรรมการเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนสนใจเรียนดวยความอยากรู 

อยากเห็นซึ่งจะเปนผลใหการเรียนนั้นมีความหมายมากขึ้น 

4.   ภาษาที่ใชชัดเจน  ถูกตอง และเหมาะสมกับระดับความรูและระดับชั้นของผูเรียน 

5.   เนื้อหามีความถูกตอง คําอธิบายชัดเจน ซึ่งจะเปนการทําใหผูเรียนเขาใจไมไขวเขว 

6.  ใหผูเรียนมีพัฒนาการหลายดานในเนื้อหาบทเรียนบางเรื่อง  บางตอน หรือ บางบท

อาจจะมีความจําเปนตองใหผูเรียนไดมีพัฒนาการดานเจตคติ มีความซาบซึ้งและเห็นคุณคาดวย

นอกเหนือจากความรูและทักษะ 

สมคิด  อิสระวัฒน (2531: 33-38) ไดเสนอแนะลักษณะของคนซึ่งเรียนรูดวยตนเองวาควรมี

ลักษณะดังนี้ 

1.   สมัครใจที่จะเรียนดวยตนเอง (Voluntarily to learn) ผูเรียนเรียนเพราะความสนใจอยาก

รู ไมใชเรียนเพราะโดนบังคับหรือจําใจ 

2.   ตนเองตองเปนขอมูลของตนเอง (Selfresurceful) คือ ผูเรียนสามารถบอกไดวาสิ่งที่ตน

จะเรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนตองใชมีอะไรบาง สามารถกําหนดเปาหมาย  

วิธีการรวบรวมขอมูลที่ตองการและวิธีการประเมินผลการเรียน  ผู เ รียนตองเปนผูจัดการการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดวยตนเอง (Manager of change) ผูเรียนตองมีความตะหนักในความสามารถ 

สามารถตัดสินใจได มีการรับผิดชอบตอหนามี่และบทบาทในการเปนผูเรียนที่ดี 

3.  ผูเรียนตองรู “วิธีการที่จะเรียน” (Know how to learn) ผูเรียนจะทราบขั้นตอนของการ

เรียนรูของตนเอง รูวาเขาจะไปจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร 
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สเคเจอร (Skager. 1978: 116-117) ไดอธิบายลักษณะของผูซึ่งเรียนรูดวยตนเองดังนี้ 

1.   ยอมรับตนเอง หรือมีทัศนคติในทางบวกตอตนเอง 

2.   สามารถวางแผนการเรียนดวยตนเอง คือ รูถึงความตองการในการเรียนของตนเอง   

กําหนดจุดมุงหมายที่เหมาะสม  รูแผนงานที่มีประสิทธิภาพที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 

3.   มีแรงจูงใจภายใน 

4.   มีการประเมินผลตนเอง 

5.   เปดกวางตอประสบการณ 

6.   ยืดหยุนในการเรียนรู 

จากรูปแบบบทเรียนและลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของนักการศึกษาดังกลาวขางตน ที่ได

กลาวไวนั้น ในการเรียนรูดวยตนเองจะประสบความสําเร็จได ตองมีผลการเรียนรูที่คาดหวังและ

กิจกรรมอยางเหมาะสมและมุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เปนสื่อในการเรียน ใหผูเรียนเรียนผาน

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พรอมกับทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และเมื่อเรียนจบแตละหนวยแลว 

ใหผูเรียนทําแบบทดสอบ ซึ่งในแบบฝกหัดและแบบทดสอบจะมีการประมวลผลคะแนนให 

สรุป การเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูตามความสามารถและความสนใจของผูเรียน ซึ่งมี

อิสระในการเรียน จะแตกตางจากการเรียนแบบปกติที่ตองมีผูสอน แตในการเรียนรูดวยตนเองผูเรียน

เปนผูดําเนินการและวางแผนการเรียนรูไปจนเสร็จส้ินกระบวนการเรียนรู ดังนั้น การเรียนรูดวยตนเอง 

จึงเปนการเรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในปจจุบัน โดยใหสถานศึกษาเปนผูจัดและใหบริการ

การเรียนรูในรูปแบบสื่อ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรแบบ E-book หรือทาง internet  ชุดการสอน  เทป

และตําราประกอบการเรียน เปนตน มาใชในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งตองมีการกําหนดจุดประสงค  

กิจกรรม  และทําความเขาใจในการเรียนรูใหเปนลําดับข้ันตอนตามกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

นอกจากนี้จะเปนการสรางวินัย  ความมุงมั่น นิสัยใฝรูใฝเรียน ไปในตัวผูเรียนดวย 

เอกสารที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการเรียน 
ความหมายความพึงพอใจในการเรียน 

ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” ไดมีผูให

ความหมายของความพึงพอใจไวดังนี้ 

สมยศ  นาวีการ (2524: 301) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรุนแรงของความตองการ

สําหรับผลรับอยางใดอยางหนึ่ง  
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Self-Actualization 

Esteem 

Love 

Safety  

Physiological 

กิติมา  ปรีดีดิลก (2532: 301) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ชอบหรือพอใจที่มีตอ

องคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตาง ๆ และเขาไดรับการตอบสนองตอความตองการของเขาได 

มอรส (Morse. 1955: 27) ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถคลาย

ความเครียดของบุคคลใหนอยลง ถามีความเครียดมากจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํากิจกรรม 

กูด (Good. 1973: 320) ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพหรือระดับความพอใจ ซึ่งเปน

ผลจากความสนใจตาง ๆ และทัศนคติของบุคคลตอกิจกรรม 

รูท และมูราไล (Ruth; & Murali. 2001: 1) ความพึงพอใจ หมายถึง เงื่อนไขที่สงเสรมิการ

พัฒนาจูงใจภายในและทําใหแรงจูงใจในการเรียนรูดําเนินตอไป 

มาสโลว (Maslow. 1943) เสนอทฤษฏีลําดับความตองการ (Need Hierarchy Theory

ของมนุษยจากขั้นต่ําสุดไปสูข้ันสูงสุด 5 ข้ัน (http://www.utk.edu/~gwynne/maslow.HTM:page1-3) 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 39 แสดงลําดับขั้นความตองการทั้ง 5 ระดับของมาสโลว (Maslow) 

ข้ันที่ 1   ความตองการทางกายภาพ (Physiological needs) ไดแก อาหาร  น้ํา และ

อากาศ เปนสิ่งจําเปนของชีวิต ถามนุษยไมไดรับการสนองตอบในขั้นนี้จะไมมีความตองการขั้นถัดไป 

ข้ันที่ 2   ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) ไดแก ส่ิงที่มนุษยจะรูสึก

ปลอดภัยเมื่อส่ิงเรานั้นเปนสิ่งที่รูจักมักคุนและจะกลัวสิ่งที่แปลกไปจากเดิม 

ข้ันที่ 3   ความตองการความรักและความเปนเจาของ(Love and Belonging Needs) 

ไดแก ความรักจากคนอื่น  อยากเปนเจาของ  และขณะเดียวกันก็อยากใหตนเองเปนที่รัก หรือเปนของ

ใครสักคน บุคคลจะรูสึกเหงา  วาเหวและขาดความอบอุน ถารูสึกวาไมมีใครรักหรือไมรูวาจะรักใคร 

ความตองการชนิดนี้คนที่ขาดมากยิ่งตองการมากเพื่อชดเชย 

ข้ันที่ 4   ความตองการเห็นตนเองมีคุณคาหรือไดรับการยกยองชื่อเสียง (Esteem 

Needs) ไดแก ความตองการการยอมรับจากผูอ่ืน และความภูมิใจในตนเองดวย แตถาความตองการนี้

ไมไดรับการตอบสนองจะกอใหเกิดความรูสึกต่ําตอย  ไรคา  ออนแอ  หมดหวัง ไมมีความหมายใน

สายตาผูอ่ืน 
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ข้ันที่ 5   ความตองการความสมหวังและความสําเร็จของชีวิต (Self-Actualization 

needs) ไดแก ความตองการที่จะเขาใจตนเอง ตรงตามสภาพที่ตนเองเปนอยูจริง สวนจุดออนและ

จุดบกพรองของตนเอง ตองการที่จะเปนคนชนิดที่เราเปนไปไดดีที่สุด ซึ่งเปนพื้นฐานในการเลือกอาชีพ

ใหเหมาะกับความตองการของตนเอง ทําใหมีความสุข และทํางานไดเต็มตามความสามารถ 

จากความหมายขางตน ในการวิจัยครั้งนี้จึงอาจสรุป ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง 

ความรูสึกชอบ หรือไมชอบของนักเรียนในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอ

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ที่ผูวิจัยไดออกแบบ 

และพัฒนาขึ้น ซึ่งเกิดจากองคประกอบของบทเรียน  รูปแบบการเรียน และบรรยากาศในการเรียน 

วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 
การศึกษาจะมีความสัมพันธและความพึงพอใจที่ดีตอการเรียนตองมีการสรางความ

พอใจในการเรียนตั้งแตเร่ิมตนใหแกผูเรียน ซึ่งมีผูใหแนวคิดไวหลายทานดังนี้  

การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเปนสิ่งสําคัญที่ชวยกระตุนให

ผูเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายหรือการปฏิบัติใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค ใหคําแนะนําปรึกษา จึง

ตองคํานึงถึงความพึงพอใจ ซึ่งในปจจุบันผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกหรือใหคําแนะนํา

ปรึกษา จึงตองคํานึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรูการกระทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู

หรือการปฏิบัติงาน มีแนวความคิดพื้นฐานที่ตางกันอยู 2 ลักษณะ ของ สมยศ  นาวีการ ดังนี้ 

1.   ความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงาน การตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติ 

งานจนเกิดความพึงพอใจ จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่สูงกวาผูที่ไมไดรับ

การตอบสนองทัศนะตามแนวคิดดังกลาว สามารถแสดงดวยภาพประกอบ 40 (2525: 155) 

 
 

 

ภาพประกอบ 40  แสดงผลของความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงาน 

2.   ผลของการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ  ซึ่งเปนความสัมพันธระหวาง          

พึงพอใจ และการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงดวยปจจัยอื่น ๆ  ผลการปฏิบัติงานที่ดีจะนําไปสูผลของการ

ตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่ สุดจะนําไปสูการตอบสนองความพึงพอใจ ในรูปของรางวัลหรือ

ผลตอบแทน ซึ่งประกอบดวยผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก

(Extrinsic Rewards) โดยผานการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเปนตัวบงชี้ของการ

ตอบแทนที่ไดรับรูแลว ความพึงพอใจยอมเกิดขึ้น (2521: 119) 

ผลตอบแทน 
ที่ไดรับ 

ความพึงพอใจ 
ของผูปฏิบัติงาน 

 

แรงจูงใจ 
การปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธภาพ 
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สกินเนอร (Skinner. 1972: 1-59) มีความเห็นวา การปรับพฤติกรรมไมสามารถทําได

โดยเทคโนโลยีทางกายภาพและชีวภาพ แตตองอาศัยเทคโนโลยีของพฤติกรรม คือ เสรีภาพ และความ

ภาคภูมิ จุดหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษา โดยการทําใหมีความเปนตัวของตัวเอง รับผิดชอบ

ตอการกระทํา 

เสรีภาพ คือ ความเปนอิสระจากการควบคุมวิเคราะห  ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุง

รูปแบบใหมใหแกส่ิงแวดลอมนั้น  โดยทําใหอํานาจการควบคุมออนตัวลง จนเกิดความรูสึกวาตนเอง

มิไดถูกควบคุมหรือตองแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่เนื่องมาจากการกระทําที่ควรไดรับการยกยองยอมรับ

มากเทาไร จะตองเปนการกระทําที่ปลอดปลอยจากการบังคับหรือส่ิงควบคุมใด ๆ มากเทานั้น นั่นคือ

สัดสวนปริมาณของการยกยองยอมรับที่ใหแกการการะทํา จะเปนสวนกลับกับความเดน หรือความสําคัญ

ของสาเหตุที่จูงใจใหกระทํานอกจากนี้ สกินเนอร (Skinner) ไดกลาวอางถึง จอง – จาค รุสโซ (Jean – 

Jacques Rousseau) ที่แสดงความคิดแนวเดียวกันไวในหนังสือ “เอมีล” (Emile) โดยใหขอคิดแกครูวา 

จงทําใหเด็กเกิดความเชื่อวาเขาอยูในความควบคุมของตัวเขาเอง แมผูควบคุมที่แทจริงคือ ครู (วิลาสินี  

นาคสุข. 51-52)  

ไวทเฮด (Whitehead. 1967: 1-41) ไดกลาวถึง จังหวะของการศึกษามี 3 ข้ันตอนดังนี้ 

             การสรางความพอใจ – นักเรียนรับส่ิงใหม ๆ มีความตื่นเตน พอใจในการไดพบ 

และเกิบส่ิงใหม ๆ 

  การทําความกระจาง – มีการจัดระบบระเบียบ ใหคําจํากัดความ มีการกําหนด

ขอบเขตที่ชัดเจน  

  การนําไปใช – นําสิ่งใหมที่ไดมาไปจัดสิ่งใหม ๆ ที่จะไดพบตอไป เกิดความตื่นเตนที่

จะเอาไปจัดสิ่งใหม ๆ ที่เขามา  

สรุป จากการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการเรียน ในการศึกษาวิจัย  

คร้ังนี้ ไดนําทฤษฎี ของ ไวทเฮด (Whitehed) มาประยุกต  เพื่อสรางแบบสอบถามความพงึพอใจในการ

เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  วาผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งขึ้นอยูกับการสราง

รูปแบบ และกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติ พรอมกับการตอบสนองความตองการของ

ผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด ดังนั้นการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ควรคํานึงถึงองคประกอบ

ที่เสริมสรางความพึงพอใจในการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ

บทเรียนที่สรางขึ้น 
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เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
จากการศึกษาทฤษฏี และความสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ

ผังมโนทัศนดวยภาพ เ ร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่3 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่2 นั้น ไดมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับการ

เรียนการสอนที่เกี่ยวกับผังมโนทัศน ซึ่งเกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
งานวิจัยในตางประเทศ 
เดนซ (อุษา  บุญมีประเสริฐ. 2549: 52-53; อางอิงจาก Dence. 1980: 50-54) ศึกษาวิจัยเรื่อง 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ต้ังแตป ค.ศ.1967-1978 พบวา วิชาที่เหมาะสม และใชสอน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ คือ วิชาวิทยาศาสตร บทเรียนที่เปนแบบฝกทักษะ และบทเรียนแบบสาขาจะใหผลที่

ดีกวาแบบอื่น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพในการใหขอมูลยอนกลับมากกวาบทเรียน

แบบโปรแกรมอื่น ๆ  ทั้งนี้ใหความเปน เอกัตบุคคล ไดมาก ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถของตนเอง 

และยังใหผลดีเทากับการสอนแบบเดิม แตจะใหผลดียิ่งขึ้นถาใชรวมกัน พรอมกันยังชวยประหยัดเวลา

ไดรอยละ 40 

เดโล (Delo. 1997) ศึกษาวิจัยเรื่องการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียในวิชาคณิตศาสตร โดย

มุงที่จะออกแบบสภาพแวดลอมทางการเรียน ที่สนับสนุนการทดลองในการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

วิชาคณิตศาสตร จากนั้นไดศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมที่ทําการสอนปกติ 2 กลุม และกลุม

ทดลองซึ่งนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใชในการสอน ผลการศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนจากกลุม

ทดลองที่นําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใช มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ทําการ

สอนปกติทั้ง 2 กลุม 

ฟาบรี (Fabry. 1998) ศึกษาวิจัยเรื่องการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียปฏิสัมพันธทางการศึกษา  

โดยการวิเคราะหผลกระทบของมัลติมีเดียตอพุทธพิสัยของผูเรียน  โดยจํากัดการออกแบบซอฟแวรเพื่อ

สนับสนุนดานพุทธิพิสัย ซึ่งประกอบดวยกราฟก  ภาพถาย  ไฮเปอรมีเดีย  ขอความที่เปนเรื่องราว  และ

กิจกรรม ผลการศึกษาวิจัยสรุปพบวา มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ มีศักยภาพในการสงเสริมการเรียนรูดาน

พุทธิพิสัย ดังนี้จึงสรุปไดวา มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ มีศักยภาพในการสงเสริมการเรียนรูดานพุทธิพิสัย

ของนักเรียน สวนขอจํากัดและปญหาของการใชมัลติมีเดียปฏิสัมพันธมี 2 ประการคือ องคประกอบ

ของการออกแบบเปนอยางไร และมีวิธีการใดที่สามารถนํามาใชในหองเรียน 

มาฮมัด (Mahmud. 1999) ศึกษาวิจัยเกี่ยวมัลติมีเดีย โดยการบูรณาการมัลติมีเดียรูปแบบ 

based approach  สวนที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียภายในโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา 

1)การประยุกตเพื่อนําไปใช ควรกําหนดเวลาการใชระหวาง 2-4 ชั่วโมง ของแตละครั้ง  2)การบูรณา
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การมัลติมีเดีย จะตองทําภายใตความตองการของผูเรียน คือ ตองเปนเนื้อหาที่ผูเรียนกําลังสนใจ 3)

เนื้อหาที่จะทําเปนมัลติมีเดียตองมีความจําเปนเพียงพอตอการเรียนการสอน 4)เนื้อหาตองประกอบดวย

ขอความ  กราฟก  เสียง  วีดิทัศน และภาพเคลื่อนไหว 

ลิว (Liu. 2001: 411-412) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม

ทดลองซึ่งเปนการเรียนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอน กับกลุมควบคุม ซึ่งเปนการเรียนตามวิธี

ปกติ จากการวิจัยพบวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยผูเรียน ใหมีความสามารถในการแกปญหาไดดีข้ึน

ดวยวิธีการปฏิบัติ  และผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนใหเกิดความแมนยําในวิชาที่เรียนออน  

นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน  สวนคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองซึ่งเรียนจาก

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยการสอนสูงกวา กลุมควบคุม ซึ่งเรียนตามวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

งานวิจัยในประเทศ 
พัลลภ  พิริยะสุรวงศ (2542: บทคัดยอ)  ไดศึกษาการออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย

แบบฝก โดยใชรูปแบบการควบคุมการเรียนตางกัน  กลุมตัวอยาง จํานวน 180 คน  ผลการทดลอง

พบวา  1)ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและชนิดของแบบฝกไมมีปฏิสัมพันธรวมกันตอคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2)ชนิดของแบบฝกที่ตางกันมีผลตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตางกันมีผลตอคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)กลุมตัวอยางที่มีระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางเรียนจากมัลติมีเดียแบบฝกรูปแบบการควบคุมการเรียนภายในกับ

รูปแบบการควบคุมการเรียนภายนอก มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5)กลุมตัวอยางที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเรียนจากมัลติมีเดียแบบฝกรูปแบบการควบคุมการ

เรียนภายในกับรูปแบบการควบคุมการเรียนภายนอก มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  6)กลุมตัวอยางที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเรียนจากมัลติมีเดียแบบฝก

รูปแบบการควบคุมการเรียนภายในกับเรียนจากแบบฝกในหองเรียนปกติ มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พัลลภ  คงนุรัตน (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ

ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมทดลองแบงออกเปน 2 หอง ๆ ละ 39 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย ผลการ

ศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความพึงพอใจในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาณุพงศ  อุนเจริญ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ความคงทนในการเรียนรู ความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เร่ือง การสะกดคําศัพท ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการ

เรียนเปนรายบุคคลกับการเรียนเปนกลุมยอย  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นเมื่อ

นําไปใชกับกลุมรายบุคคล และกลุมยอย มีประสิทธิภาพเทากับ 0.71, 0.68 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑที่ต้ังไว มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.71, 0.68 ตามลําดับ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม

แตกตางกัน  สวนคงทนในการเรียน  และความพึงในการเรียนของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 

รจนา  วัลยเปรียงเถาว (2548: บทคัดยอ) ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตามแนวการคิดแบบหมวกหกใบของ

เอ็ดเวิรด เดอ โบโน วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ผลการศึกษาวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเปน 88.89/85.67 นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

วิลาสินี  นาคสุข (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ตางกัน 2 รูปแบบ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการจําและความพึงพอใจของ

นักเรียน ชวงชั้นที่ 2  ที่มีความสามารถทางการเรียนภาษาไทยตางกัน กลุมตัวอยาง จํานวน 126 คน 

และกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง จํานวน 120 คน ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียตางกัน 2 รูปแบบ มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑที่กําหนด 85/85 2) ผลการเรียนผานบทเรียน

ทั้ง 2 รูปแบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 3) ระดับความสามารถทางการเรียนที่

ตางกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปฏิสัมพันธ

ระหวางรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับระดับความสามารถทางการเรียน ไมมีอิทธิพล

รวมกันตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5)ความคงทนในการจําจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 2 รูปแบบไมแตกตางกัน  6) ระดับความสามารถทางการเรียนที่ตางกันทําใหความคงทนใน

การจําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7) ปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และระดับความสามารถทางการเรียน มีอิทธิพลรวมกันตอความคงทนในการ

จําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  8) นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากตอการเรยีน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

อุษา  บุญมีประเสริฐ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสนใจในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3 รูปแบบ คือ แบบเชิงเสน แบบลําดับชั้น  

และแบบประสมของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีความสามารถทางการเรียนตางกัน ในวิชาวิทยาศาสตร 

เร่ือง โลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยาง จํานวน 126 คน 
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และกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง จํานวน 90 คน  ผลการวิจัยซึ่งสรุปไดดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย 3 รูปแบบ มีประสิทธิภาพ 85.80/85.47, 85.87/85.13, 86.40/86.07 ตามลําดับ สวน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนที่ตางกันทําใหแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  การปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนกับ

รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนักเรียนมีระดับความสามารถ

ทางการเรียนที่ตางกัน ทําใหความสนใจในการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การปฏิสัมพันธระหวางระดับความสามารถทางการเรียนกับรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไม

สงผลตอความสนใจในการเรียน 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งตางประเทศ และในประเทศ พบวาไดมีการพัฒนา   

การเรียนการสอนโดยนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาประยุกตใชกับส่ือมัลติมีเดีย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเรียนและผูสอนในสาขาวิชาที่หลากหลาย เชน ภาษาไทย  

คณิตศาสตร  สังคมศึกษา โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับความนิยมในการนําเนื้อหาภาคบรรยาย 

และภาคปฏิบัติ มาผลิตเปนสื่อการเรียนการสอนในรูปบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่ผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดดวยตนเอง  เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนอุปกรณหรือส่ือการสอน ที่นํามา

ประยุกตใชในการเรียนการสอนไดอยางกลมกลืน  และเปนตัวกลางที่สามารถถายทอดความรูใหแก

ผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเอง โดยอาจเรียนแบบรายบุคคล แบบกลุมยอย หรือแบบกลุมใหญ  ทั้งยังเปน

ส่ือที่มีคุณภาพสูง ที่ทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จทางการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่อยูใน

ระดับสูงซึ่งพบในการศึกษาวิจัยทดลอง นอกจากนี้การเรียนยังอาจสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม

แตกตางกันในวิชาวิทยาศาสตร  เพราะผูเรียนไมจําเปนตองเรียนในหองเรียน ตามเวลา กําหนดไวของ

ผูสอน ผูเรียนอาจศึกษาและเรียนรูไดจากนอกหองเรียน แตผูเรียนตองมีคอมพิวเตอร   

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผังมโนทัศน 
งานวิจัยในตางประเทศ 
ไลน (Lin. 2004: 1999-A) ไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อสํารวจผลของการใชคอมพิวเตอรใน

การสอนผังความคิด  โดยสอนเขียนเรียงความแบบจูงใจ กับโรงเรียนขนาดกลางในเมืองไอดาโฮ ทาง

ตะวันออกเฉียงใต  กลุมตัวอยางจํานวน 319 คน เปนนักเรียนศิลปะภาษาระดับเกรด8 ไดแบงออกเปน

2 กลุม คือ กลุมควบคุมการสอน และกลุมทดลองสอนผังความคิด  โดยใชคอมพิวเตอร  มีการ

ประเมินผลการเขียนกอน โดยเนนนักเรียนทั้งสองกลุมสรางผังความคิดของตัวเองสําหรับเขียน

เรียงความแบบจูงใจ  ผลการวิจัยพบวา การสอนผังความคิดโดยใชคอมพิวเตอรมีประโยชนสําหรับการ

รวบรวมแนวความคิด แตปริมาณของแนวความคิดของผังความคิดไมสงผลตอการเขียนของนักเรียน 
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สวนคุณภาพของผังความคิดมีความสัมพันธกันกับการเขียนของนักเรียน และมีความสัมพันธกับการ

เขียนของนักเรียนทางลบเมื่อใชผังความคิดดวยคอมพิวเตอร 

ควน  โซ ยัง (Kwon, So Yong. 2006: A-68) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนแบบปกติโดยไมใชผังมโนทัศน  ผูเรียนที่เรียนจากผังมโนทัศน

รูปแบบฐานขอมูลเพียงอยางเดียว  และผูเรียนที่เรียนจากผังมโนทัศนรูปแบบฐานขอมูล รวมกับการ

เรียนแบบปกติ  ผลการทดลองพบวา ผูเรียนที่เรียนจากผังมโนทัศนแบบฐานขอมูลเพียงอยางเดียว 

และผูเรียนที่เรียนจากผังมโนทัศนแบบฐานขอมูลรวมกับการเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เปนไปในทางบวก  สวนผู เรียนที่เ รียนจากผังมโนทัศนแบบฐานขอมูล รวมกับการเรียนปกติมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียนจากผังมโนทัศนแบบฐานขอมูลเพียงอยางเดียว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

งานวิจัยในประเทศ 
สุกานดา  ส.มนัสทวีชัย (2540: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการใชกรอบมโนทัศน ในบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร ที่มีตอความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     

ปที่ 4  กลุมตัวอยางจํานวนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย แบงเปน 

2 กลุม ๆ ละ 20 คน คือ กลุมที่ 1 เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่คอมพิวเตอรเปนผูนําเสนอ 

กรอบมโนทัศน และกลุมที่ 2 เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูเรียนสรางกรอบมโนทัศน  

ผลการวิจัยพบวา ความคงทนในการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนกลุมที่1 มีความคงทนในการเรียนมากกวากลุมที่ 2  

ชุติมา  พรหมรักษา (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความคงทนในการจําของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีการเสนอกรอบมโนทัศนในตําแหนงที่ตางกัน  กลุมตัวอยาง  จํานวน 54 คน 

โดยการสุมแบบเจาะจง เพื่อเขากลุมทดลอง 2 กลุม ๆ ละ 27 คน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตําแหนงการเสนอกรอบมโนทัศนตางกัน มีความคงทนในการจํา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนที่มีตําแหนงการเสนอกรอบมโนทัศนกอนเรียนมีคะแนนความคงทนในการจําสูงกวานักเรียนที่

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตําแหนงการเสนอกรอบมโนทัศนกลังเรียน 
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คชานน สุวรรณพันธ (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาโครงสรางความรูและการเปลี่ยนมโนทัศน 

เร่ือง ระบบนิเวศ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชเทคนิคแผนผังมโนทัศน กลุมตัวอยาง

จํานวน 33 คน ไดจากการสุมแบบกลุม จํานวน 33 คน ผลการวิจัยพบวา โครงสรางความรู เรื่อง ระบบ

นิเวศ ของนักเรียนจากการเขียนแผนผังมโนทัศนคร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 และครั้งที่ 3 มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยแผนผังมโนทัศนที่ 2  มีรายละเอียดมากกวาแผนผังมโนทัศนคร้ัง

ที่ 1 และแผนผังมโนทัศนคร้ังที่ 3  มีรายละเอียดมากกวาแผนผังมโนทัศนครั้งที่ 2  สวนกลุมตัวอยางมี

มโนทัศนกอนเรียน และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจํานวนมโน

ทัศนที่ถูกตองหลังเรียนเพิ่มมากขึ้นกวากอนเรียน ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีการเปลี่ยนมโนทัศน 

ศิริลักษณ  แกวสมบูรณ (2543: บทคัดยอ) ศึกษาผลการใชเทคนิคผังกราฟกในการเรียน

การสอนวิชาวิทยาศาสตร ที่มีตอการนําเสนอขอความรูดวยผังกราฟก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ผลการวิจัย พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟกแบบตาง ๆ 

ในวิชาวิทยาศาสตร ไดคะแนนการนําเสนอขอความรูดวยผังกราฟกต่ํากวาเกณฑที่กําหนด คือ ตํ่ากวา

รอยละ 70 แตไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ สูงกวา

รอยละ 70 และพบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1  

ที่เรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟกสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

วงษสถิต  วัฒนเสรี, วาที่รอยโท (2544: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนที่มีวิธีการสอนกรอบมโนทัศน ตางกันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการ

เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีแบบการเรียนตางกัน  กลุมตัวอยางทีใ่ชใน

การทดลอง จํานวน 58 คน โดยวิธีการสุมอยางงายจากนักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบอิสระ และแบบ

พึ่งพา ผลการวิจัยพบวา 1)นักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบอิสระแบบพึ่งพา เมื่อเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกัน 2)นักเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่มีวิธีการเสนอกรอบมโนทัศนแบบผูเรียนเปนผูสรางกรอบมโนทัศน 

และแบบคอมพิวเตอรเสนอกรอบมโนทัศน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูไม

แตกตางกัน  3)นักเรียนที่มีแบบการเรียนแบบอิสระและแบบพึ่งพา เมื่อเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนแบบผูเรียนเปนผูสรางกรอบมโนทัศน และแบบคอมพิวเตอรเสนอกรอบมโนทัศน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกัน 
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จิราพร  อุดมกิจพิพัฒน (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของบทเรียนการสรางผังมโนทัศน  

โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะ เร่ือง การพยาบาลมารดา ที่มีภาวะแทรกซอน ตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา

พยาบาลชั้นปที่ 3  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี 

จํานวน 36 คน แบงเปนกลุมทดลอง 18 คน และกลุมควบคุม จํานวน 18 คน โดยการสุมแบบจับคู

ตามลําดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

พยาบาล หลังการสอนดวยบทเรียนการสรางผังมโนทัศนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะ    

สูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 

กลุมที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนการสรางผังมโนทัศนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะสูงกวา

กลุมที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคงทนในการเรียนรูของ

นักศึกษาพยาบาล กลุมที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนการสรางผังมโนทัศน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบอัจฉริยะสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จุรีรัตน  สืบตระกูล (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของผังมโนทัศนในบทเรียนไฮเปอร

มีเดียตามวงจรการเรียนรูแบบโฟรแมทที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการชีวิต

เรื่อง ไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีการเรียนตางกัน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง

จํานวน 120 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน  ผลการศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดเรียนผาน

บทเรียนไฮเปอรมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

นักเรียนที่เรียนผานบทเรียนไฮเปอรมีเดียที่มีผังมโนทัศนแบบแสดงเนื้อหาทั้งหนวยการเรียนและแบบ

แสดงเฉพาะสวนที่สัมพันธกับหัวขอที่กําลังเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

วชิราพันธ  แกวประพันธ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยผลของการนําเสนอแผนผังมโนทัศน

ในการเรียนการสอนผานเว็บ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกับสภาวะแวดลอมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความคงทนในการจําของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีแบบการคิดแบบไมอิสระ กลุมตัวอยาง ที่ใชใน

การทดลอง จํานวน 60 คน แบงเปน 2 กลุม จํานวนเทา ๆ กัน กลุมทดลองแรกไดรับการเรียนจาก

โปรแกรมบทเรียนบนเว็บที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนกอนบทเรียน  นักเรียนกลุมทดลองที่สอง ไดรับ

การเรียนจากโปรแกรมบทเรียนบนเว็บที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนหลังบทเรียน ผลการทดลองพบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนการสอนบนเว็บที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนตางกันในบทเรียนวิชา 

ชีวิวิทยา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกับสภาวะแวดลอมของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีแบบการคิดแบบไมอิสระ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ความคงทนในการจํา ในการเรียนการสอนบนเว็บที่มี
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การนําเสนอแผนผังมโนทัศนตางกันในบทเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกับสภาวะแวดลอมของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีแบบการคิดแบบไมอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จันทะนา  พรธิอ้ัว (2547: บทคัดยอ) เปนการศึกษาคนควาอิสระ คือ ศึกษาการพัฒนาการ 

จัดการเรียนรูโดยใชผังมโนทัศน เร่ือง ทองโลกดาราศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร           

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง จํานวน 20 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย  

ผลการศึกษาพบวา แผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 78.13/87.00 ซึ่งสูงกวา

เกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว และมีคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู เทากับ 0.7758 แสดงวา

นักเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนรอยละ 77.58 และนักเรียนที่เรียนโดยใชผังมโนทัศน มีคะแนน

เฉลี่ยความคงทนความรูเทากับ 17.20 คิดเปนรอยละ 86.00 ของคะแนนหลังเรียน 

รุจิรา  ปนมณี (2547: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยและสาระชีวิตและครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    

ที่มีความบกพรองทางการไดยินที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีและไมมีกรอบมโน

ทัศน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดมาจากการสุมเขากลุมแบบจัดคู (Randomized matching) 

จํานวน 18 คน แบงเปน 2 กลุม ๆ ละ 9 คน เพื่อทําการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2 รูปแบบ  

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีกรอบมโนทัศน ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 

85.47/87.78 สูงกวาเกณฑที่กําหนด และแบบไมมีกรอบมโนทัศน มีประสิทธิภาพ 84.62/85.00 สูงกวา

เกณฑที่กําหนดเชนกัน สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมี

กรอบมโนทัศนสูงกวาแบบไมมีกรอบมโนทัศน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

รังสรรค  พลสมัคร (2548: บทคัดยอ). ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และเจตคติตอการเรียนของนักศึกษา วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองคกรเบื้องตน หลักสูตรสภา

สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543  ระหวางกาสอนแบบบูรณาการที่เนนเทคนิคการใชผังมโนทัศนกับ

การสอนแบบปกติ  กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาที่เรียนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2547 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ 30 คน โดยการสุมเขา

สูวิธีการสอน 2 วิธี โดยกําหนดใหกลุมทดลองไดรับการสอนแบบบูรณาการที่เนนเทคนิคการใชผังมโนทัศน 

และกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการที่เนนการใชผังโนทัศน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองคกร

เบื้องตนสูงกวานักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สวนนักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เนนเทคนิคการใชผังมโนทัศน มีเจตคติตอการ

เรียน วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกรเบื้องตน สูงกวานักศึกษาที่ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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โสพล  มีเจริญ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใชคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 

3  จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ โดยคะแนน

เฉลี่ยผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานความคิดสรางสรรค มีคาเทากับ 3.97 และคะแนนเฉลี่ยผล

การประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามีคาเทากับ 4.35 สวนผลการเปรียบเทียบ

ความคิดสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งตางประเทศ และในประเทศ พบวาผังมโนทัศน ไดรับ

ความนิยมในการเรียนการสอน ดวยมีการนําผังมโนทัศนมาประยุกตใชรวมกับคอมพิวเตอร ซึ่งเปน

อุปกรณทางการศึกษาในการผลิตเนื้อหาวิชา เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน แผนผัง

มโนทัศน  กรอบมโนทัศน  หรือแผนที่ความคิด  โดยใหผูเรียนสรางผังมโนทัศนเอง  หรือเรียนดวยผัง

มโนทัศน หรือมีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ และมีตัวอักษรกํากับ ทําใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาใน

รูปแบบของผังมโนทัศน พรอมกับทําความเขาใจในเนื้อหา ที่สรุปออกมาเปนผังมโนทัศน 

สรุป  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งตางประเทศ และในประเทศ ที่เกี่ยวกับบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และผังมโนทัศนนั้น  พบวาผูวิจัยเริ่มนิยมนําศาสตรความรูดานวิชาการมา

ผนวกเขากับคอมพิวเตอร ซึ่งเปนอุปกรณ หรือสื่อการสอน เพื่อใหผูเรียนมีทางเลือกใหมในการเรียนรู

อยางบูรณาการ โดยการเรียนรูในรูปแบบของผังมโนทัศน สามารถนํามาใชในการสอนวิชาตาง ๆ ได

หลากหลายวิชา อาทิเชน วิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  ซึ่งจะทําใหผูเรียน

มีความเขาใจอยางสมบูรณมากขึ้น  พรอมกันนี้ถานําผังมโนทัศน มาผนวกเขากับบทเรียนคอมพิวเตอร

ซึ่งมีการสรางบทเรียนในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลัก  โดยการ

ผสมผสานระหวางขอมูลเนื้อหาวิชาที่เรียน กับระบบสื่อมัลติมีเดีย เชน ตัวอักษร  สีสัน  ภาพนิ่ง  

ภาพเคลื่อนไหว  ดนตรีประกอบ  กราฟก  โดยผูใชสามารถควบคุมการเรียนไดเอง ซึ่งจะทําใหการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    

ชวงชั้นที่ 3  มีวิธีดําเนินการดังตอไปนี้ 

1.  การกําหนดประชากร และเลือกกลุมตัวอยาง 

2.  เครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย 

3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4.  วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชวงชั้นที่ 3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2     

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  จํานวน 2 โรงเรียน คือ  

       1.  โรงเรียนมารีวิทย  อําเภอบางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3

จํานวน 3 หองเรียน นักเรียน 120 คน 

       2.   โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

ภาคเรียนที่ 2  จํานวน 3 หองเรียน นักเรียน 90 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 

กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียนชวงชั้นที่ 3 จํานวน 2 โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)

จํานวน 108 คนเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 48 คน 

และกลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบ จํานวน 60 คน โดยมีข้ันตอนในการสุม ดังนี้ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ          

ผังมโนทัศนดวยภาพ เปนนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จันทบุรี เขต 2 จํานวน 48 คน  โดยมีวิธีสุมดังนี้ 

1.   จับสลากนักเรียนทั้ง 3 หองเรียน เปนหองที่ 1, 2, และ 3 ตามลําดับ  

2.   สุมนักเรียนจากหองเรียนที่ 1  มา 3 คน โดยวิธีการจับสลากจากนักเรียนทั้งหมดใน

หองเรียนที่ 1  เพื่อใชสําหรับการทดลองครั้งที่ 1 
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3.   สุมนักเรียนจากหองเรียนที่ 2  มา 15 คน โดยวิธีการจับสลากจากนักเรียนทั้งหมด

ในหองเรียนที่ 2  เพื่อใชสําหรับการทดลองครั้งที่ 2 

4.   ใชนักเรียนจากหองเรียนที่ 3 ทั้งหมด ซึ่งมีนักเรียน จํานวน 30 คน  เพื่อใชสําหรับ

การทดลองครั้งที่ 3 

กลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนนักเรียนโรงเรียน     

มารีวิทย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 60 คน  โดยจับสลากนักเรียน 

จํานวน 2 หองเรียน จากนักเรียนทั้งหมด 3 หองเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.   จับสลากใหเปนกลุมควบคุม 1 หองเรียน กับกลุมทดลอง 1 หองเรียน 

2.   ใชนักเรียนทั้งหมดในแตละกลุม จํานวนกลุมละ 30 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

 2. แผนการจัดการเรียนจากการสอนแบบปกติ ของครูโรงเรียนมารีวิทย กลุมสาระ

วิทยาศาสตร  เร่ือง ดาวฤกษ ชวงชั้นที่3 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  

 4. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวย

ภาพ  เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการ

นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1.  การสรางและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85  โดยนําขั้นตอนการออกแบบของ ฤทธิชัย  ออนมิ่ง 

(2547: 17-19) ไดเสนอการออกแบบ และสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มาประยุกตใชในการ

สรางบทเรียนครั้งนี้ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 

    1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  คูมือการจัดการเรียนรูกลุม

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 2544  วิชาวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3  เพื่อทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค  เนื้อหา  วิธีการสอน  และการวัดผลประเมินผล 
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    1.2  กําหนดมาตรฐานการเรียน เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 
3 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 3. ตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ว7.1.2. 

อธิบายกลุมดาวฤกษ และการใชประโยชนจากกลุมดาวฤกษ  ซึ่งสามารถแตกออกมาเปนหัวเรื่องยอย ๆ 
โดยแบงออกเปน 4 หนวย ดังนี้ 

หนวยที่ 1  โลกและทองฟา  
หนวยที่ 2  ข้ันตอนและอุปกรณดูดาวขั้นตน  

หนวยที่ 3  เสนสมมติบนทองฟา และการกําหนดตําแหนงของเทหวัตถุทองฟา 
หนวยที่ 4  กลุมดาวฤกษ 

    1.3  กําหนดความมุงหมายจากมาตรฐานการเรียนรู จากเนื้อหาขอที่ 1.2.  ซึ่งสามารถแยก 
ออกเปนขอ ๆ เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่สามารถสอบและวัดผลได มีรายละเอียดดังนี้ 

หนวยที่ 1  เพื่อใหผูเรียนมีความรูในเรื่องตําแหนงของการดูดาว 
1.1  เพื่อใหผูเรียนมีความรูในเรื่องตําแหนงของการดูดาว 
1.2  เพื่อใหผูเรียนมีความรูในเรื่องการหมุนของโลก 
1.3  เพื่อใหผูเรียนมีความรูในเรื่องการเกิดทิศบนโลก 

1.4  เพื่อใหผูเรียนมีความรูในเรื่องอันดับความความสวางของดาวฤกษ 
หนวยที่ 2  เพื่อใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนการดูดาว และอุปกรณใชประกอบ 

การดูดาว 
2.1  เพื่อใหผูเรียนไดรูถึงลําดับข้ันตอนการดูดาว 

2.2  เพื่อใหผูเรียนไดรูถึงอุปกรณที่ใชประกอบการดูดาว 
หนวยที่ 3  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาความเปนมาของเสนสมมติทองฟา และการกําหนด 

ตําแหนงของเทหวัตถุทองฟา 
3.1  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาถึงความเปนมาของเสนสมมติบนทองฟา 

3.2  เพื่อใหผูเรียนที่มีตําแหนงที่อยูตางกัน สามารถกําหนดตําแหนงการ 
มองเทหวัตถุทองฟา 
  หนวยที่ 4  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาประเภท และประโยชนของกลุมดาวฤกษ 

4.1  เพื่อใหผูเรียนรูความหมาย และประเภทของกลุมดาวฤกษ 
4.2  เพื่อใหผูเรียนไดรูถึงประโยชนของกลุมดาวฤกษ 

    1.4 นําเนื้อหา และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ที่ไดวิเคราะหแยกเปนหัวเรื่องยอย ๆ มาสรุป
เปนผังมโนทัศนตามทฤษฏีของเมิรล ตัน (มนัส บุญประกอบ. 2542: 49-50; อางอิงจาก Merl Tan. 1995) 

ประเภทที่ 1 คือ ชนิดปลายเปด (Opened grouping) และผังมโนทัศนแบบผสมของ มนัส บุญประกอบ 
(2547: 26) คือ การใชภาพแทนตัวอักษร ดังภาพประกอบ 41 
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ภาพประกอบ 41  แสดงการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เรื่อง ดาวฤกษ 

1.5  หลังจากสรุปออกมาเปนผังมโนทัศนดวยภาพ ซึ่งเปนผังมโนทัศนหลักแลว นําเนื้อหา

มาแสดงจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเนื้อหา ในการเชื่อมตอความสัมพันธ ตลอดจนการเชื่อมโยงและ

การแสดงปฏิสัมพันธกันเพื่อใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองของ

เนื้อหาและความเหมาะสมกับการใชของผังมโนทัศน หลังจากปรับปรุงแกไขแลว จะไดผังมโนทัศนแบบ

ปลายเปด ดังภาพประกอบ 42  

 

 

 
   ภาพประกอบ 42  แสดงภาพผังมโนทัศนแบบอักษร 

 

 

ผังมโนทัศนหลัก 

ผังมโนทัศนรอง 

เสนเชื่อมโยงระหวางผังมโนทัศนหลัก 
และผังมโนทัศนรอง 
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1.6  นําผังมโนทัศนที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาแลว นํามากําหนด

จํานวนกรอบที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3   ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1.6.1  คําแนะนําการใชบทเรียน 

1.6.2  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1.6.3  สาระการเรียนรู  ซึ่งแบงออกเปน  4 หนวยการเรียนรู คือ 

หนวยที่ 1  โลกและทองฟา          30 นาที 

หนวยที่ 2  ข้ันตอนและอุปกรณดูดาวขั้นตน        30 นาที 

หนวยที่ 3  เสนสมมติบนทองฟา และการกําหนดตําแหนง 

                                                ของเทหวัตถุทองฟา         30 นาที 

หนวยที่ 4  กลุมดาวฤกษ          30 นาที 

1.6.4  แบบฝกหัด  แทรกอยูในแตละเนื้อหาของแตละหนวยการเรียนรู 

1.6.5  แบบทดสอบ  อยูทายหนวยการเรียนรูทุกหนวย 

1.7 เขียนผังงาน (Flow Chart) โดยใช โปรแกรม Microsoft Visio เพื่อแสดงจุดเริ่มตนและ

จุดสิ้นสุดของสาระการเรียนรู มีการเชื่อมตอสัมพันธกัน  โดยมีการเชื่อมโยงและการแสดงปฏิสัมพันธ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

                          ภาพประกอบ 43  แสดงภาพผังงาน (Flow chart) 
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1.8  นําผังงาน (Flow Chart) ที่วางผังเสร็จเรียบรอยแลวมาเขียนบทดําเนินเรื่อง (Storyboard)  

เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ 

1.9 บทดําเนินเรื่อง (Storyboard) ที่ได มาสรางบทเรียนโดยใชโปรแกรม Macromedia 

Authorware 7 และใชโปรแกรม Adobe Photoshop ในการวาด และเขียนตัวอักษร ประกอบบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  

1.10  ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวย

ภาพ เร่ือง ดาวฤกษ ตามขอ 3 ถึง ขอ 5 เปนที่เรียบรอยแลวบรรจุลงในแผนบันทึกขอมูล หรือซีดี รอม

(CD-ROM)  

1.11 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดสรางเสร็จแลว ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

จํานวน 3 ทาน  และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพของบทเรียน 

ในดานเนื้อหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา และนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

1.12 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดีย  ที่ ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองครั้งที่ 1 กับนักเรียนที่มีระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห

จันทบุรี จํานวน 3 คน เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยการสังเกตและ

ซักถามจากนักเรียนที่เขารับการทดลอง หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข 

1.13 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองครั้งที่ 2 กับ

กลุมตัวอยาง เพื่อหาแนวโนมของประสิทธิภาพเครื่องมือ โดยแตละบทเรียนจะทดลองกับนักเรียน

จํานวน 15 คน เมื่อเรียนแตละหนวยแลวใหทําแบบทดสอบแตละหนวย จนครบ 4 หนวยแลว ให

นักเรียนตอบแตสอบถามความพึงพอใจซึ่งมีอยูในบทเรียนอยูแลว แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหา

แนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียน เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงบทเรียน 

1.14 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่ไดปรับปรุงแกไขจนมีประสิทธิภาพในเบื้องตน

แลว ไปทดลองครั้งที่ 3 กับนักเรียนซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ จํานวน 30 

คน โดยดําเนินการเชนเดียวกับขอ 1.14. แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

ตามเกณฑ 85/85 ซึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไว จึงจะนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลองเพื่อ

ปรับเทียบตัวแปร 

2.  แผนการจัดการเรียนจากการสอนแบบปกติ ของครูโรงเรียนมารีวิทย กลุมสาระ 

วิทยาศาสตร  เร่ือง ดาวฤกษ  ชวงชั้นที่3  มีดังนี้ 

2.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

2.1.1  นักเรียนสามารถบอกความหมายดาวฤกษ และกลุมดาวฤกษได 

2.1.2  นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางสี และอุณหภูมิของดาวฤกษได      
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2.1.3  นักเรียนสามารถอาน  สังเกตและอธิบายกลุมดาวฤกษ จากแผนที่ดาวได 

2.1.4  นักเรียนสามารถยกตัวอยางการใชประโยชนจากตําแหนงของกลุมดาวฤกษได 

2.2 เนื้อหาที่จะศึกษา เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 แบง

ออกเปน 7 ตอน ดังนี้  

2.2.1  ความหมายของดาวฤกษ และกลุมดาวฤกษ 

2.2.2  องคประกอบของดาวฤกษ 

2.2.3  อุณหภูมิ และสีของดาวฤกษ 

2.2.4  กําเนิดดาวฤกษ 

2.2.5  กลุมดาวฤกษ 

2.2.6  แผนที่ดาว 

2.2.7  การใชประโยชนจากกลุมดาวฤกษ 

2.3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน  

กิจกรรมที่ 1  ศึกษาการเกิดของดาวฤกษ ใหทําแบบฝกปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.3.1 - 2.3.2 

กิจกรรมที่ 2  ทบทวนความรู ทั้ง 7 ตอน โดยใหทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  

กิจกรรมที่ 3  ใหนักเรียนศึกษาการดูดาวฤกษ จากแผนที่ดาว และภาพจําลองของ 

กลุมดาวจากสไลด ที่ผูสอนนําเสนอโดยใชโปรแกรม Microsoft office Powerpoint 

2.4  ส่ือการเรียนการสอน 

2.4.1  ใบเนื้อหา ตอนที่ 1 – 7 เร่ือง ดาวฤกษ 

2.4.1  แบบฝกปฏิบัติกิจกรรม 

2.4.2  แบบฝกหัดระหวางเรียน  

2.4.3  นําเสนอเนื้อหาโดยใชโปรแกรม Microsoft office Powerpoint   

2.4.4  แผนที่ดาว 

2.4.5  แผนชารทภาพจําลองกลุมดาวสําคัญ เพื่อประกอบการเรียน  

2.4.6  วัตถุ 3 มิติ จําลองกลุมดาวฤกษบนทองฟา 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

3.1 ผูวิจัยไดศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ใน

ดานความจํา ความเขาใจ และนําไปใชใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาในการเรียนการสอน  

3.2 ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ของเนื้อหาที่ใชในการสราง

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมา จะตองตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
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3.3 ศึกษาตําราและงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางเอกสารการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  

3.4  สรางแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ มีคําตอบที่ถูกตองเพียง

คําตอบเดียว  ใหคะแนนขอที่ตอบถูก 1 คะแนน ขอที่ผิดใหศูนยคะแนน  ออกขอสอบครอบคลุมเนื้อหา 

และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ดาวฤกษ  จากหนวยการเรียนรู 4 หนวย จํานวน

ขอสอบในแตละหนวยออกไมเทากัน  โดยออกตรงตามจุดประสงคและครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน ซึ่งสรุป

ไดดังนี้ 

หนวยที่ 1  โลกและทองฟา       

หนวยที่ 2  ข้ันตอนและอุปกรณดูดาวขั้นตน    

หนวยที่ 3  เสนสมมติบนทองฟา และการกําหนดตําแหนงของดาวฤกษ 

หนวยที่ 4  กลุมดาวฤกษ      

3.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ตรวจสอบความถูกตองโดย

ผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 1 คัดเลือกแบบทดสอบเหลือเพียง 90 ขอ  

3.6 นําแบบทดสอบ 90 ขอ ไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนบางละมุง  

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3  เทอม 2  ปการศึกษา 2550  จํานวน 108 คน ที่เคยผานการเรียนเรื่อง ดาว

ฤกษ มาแลว  

3.7 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหเปนรายขอ หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก 

 (r) (ลวน สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 209 -210) แลวคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยวัดคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.26 – 0.79 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 

0.21-0.72  จํานวน 40 ขอ จากหนวยที่ 1, 2, 3 และ 4 หนวยละ 10 ขอ  ที่ครอบคลุมเนื้อหาในแตละ

หนวยเพื่อเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.8 นําแบบทดสอบขอที่เลือกไวในขอ 3.7. มาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  

โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน (กนก  จันทรขจร. 2535: 109-165) มีรายละเอียดดังตาราง 1  
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ตาราง 1  แสดงคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 

หนวยที ่
 

จํานวนขอ 
 

ความยากงาย 
 

อํานาจจําแนก 
 

ความเชื่อมัน่ 

1 

2 

3 

4 

10 

10 

10 

10 

0.50 – 0.79 

0.47 – 0.71 

0.38 – 0.60 

0.26 – 0.71 

0.24 – 0.59 

0.28 – 0.69 

0.24 – 0.59 

0.21 – 0.72 

0.62 

0.63 

0.72 

0.55 

รวม 4 หนวย 40 0.26 – 0.79 0.21 - 0.72 0.88 

3.9  นําแบบทดสอบที่ได ไปใชเปนแบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่

นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2 

4. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  

เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่3  ระดับชั้น 2 

4.1 ศึกษาการสรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4.2 สรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 163) 

5  มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 

4  มีคุณภาพระดับ  ดี 

3  มีคุณภาพระดับ  ปานกลาง 

2  มีคุณภาพระดับ  ตองปรับปรุง 

1  มีคุณภาพระดับ  ใชไมได 

4.3 นําผลจากผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษามาตัดสินตาม

เกณฑคุณภาพ ในการแปลความหมายคาเฉลี่ยเปนรายขอ มีดังนี้ 

4.51 – 5.00 มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 

3.51 – 4.50 มีคุณภาพระดับ  ดี 

2.51 – 3.50 มีคุณภาพระดับ  ปานกลาง 

1.51 – 2.50 มีคุณภาพระดับ  ตองปรับปรุง 

1.00 – 1.50 มีคุณภาพระดับ  ใชไมได 

ผูวิจัยกําหนดเกณฑของคุณภาพ ตองมีคาเฉลี่ยจากการประเมิน ต้ังแต 3.51 ข้ึนไป 
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5. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่นําเสนอ 

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 3  ในการเรียนเปน

รายบุคคล  ดานความพึงพอใจทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และดานเนื้อหา ซึ่งมี

ข้ันตอนดังนี้ 

5.1 ศึกษาเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 

5.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มี

การนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 3  

จํานวน 13 รายการ  สําหรับนักเรียน เปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย

ผูวิจัยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 163) มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

5 คะแนน  หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 

4 คะแนน  หมายถึง   พึงพอใจมาก 

3 คะแนน  หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 

2 คะแนน  หมายถึง   พึงพอใจนอย 

1 คะแนน  หมายถึง   พึงพอใจนอยที่สุด 

การแปลความหมายคาเฉลี่ยของความพึงพอใจใชเกณฑดังนี้ 

4.51 – 5.00 หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง  พึงพอใจมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง  พึงพอใจนอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง  พึงพอใจนอยที่สุด 

5.3 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตอประธานและกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษาและความถูกตองของเนื้อหา 

5.4 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและเห็นชอบ จากประธานและกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธแลว  ไปทดลองใช (Try-out) จากการทดลองเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือใน

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมการทดลองครั้งที่ 2  และ 3  

5.5  นําขอมูลที่ไดมาหาคาอํานาจจําแนก โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย  

ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) ไดคาความสัมพันธระหวาง 0.31 – 0.66 

5.6  นําแบบสอบถาม มาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสูตร              

สัมประสิทธอัลฟา (Alpha – Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 96)  ไดคาความ

เชื่อมั่น 0.82 
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5.7 พิมพแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลในการทดลองกับกลุม

ทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการ

เรียนรูชวงชั้นที่ 3  ตอไป 

วิธีการดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ผูวิจัยดําเนินการทดลอง โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่ผานการตรวจสอบแกไข

จากผูเชี่ยวชาญแลวนําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ใชเวลา

ในการทดลองแตละครั้ง 4 วัน ๆ ละ 1 หนวย ๆ ละ 30 นาที โดยมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

การทดลองครั้งที่ 1  เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับ

กลุมนักเรียน จํานวน 3 คน  โดย1 คน ตอ 1 เครื่อง  ใชเวลาทดลองแตละครั้ง 4 วัน ๆ หนวยละ 30 นาท ี 

โดยใหเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ ใหนักเรียนเรียน

บทเรียนตั้งแตตนจนจบบทเรียน แลวหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในดานเทคนิค  

ความเหมาะสมของภาษา  ความชัดเจนของภาพและสีที่ใช โดยสังเกตและซักถามจากนักเรียนที่เขารับ

การทดลอง 

การทดลองครั้งที่ 2  เพื่อหาแนวโนมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับกลุมนักเรียน 

จํานวน 15 คน  โดยนักเรียน 1 คน ตอ 1 เครื่อง ใหเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่นําเสนอ

ผังมโนทัศนดวยภาพ หนวยที่ 1 ระหวางเรียนใหนักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  หลังเรียนจบ

หนวยที่1 แลวจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวจึงเรียนหนวยที่ 2 และ 3  เชนเดียวกับหนวยที่1  เมื่อ

เรียนจบทั้ง 3 หนวยแลว    ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากการทําแบบทดสอบ

ประจําหนวยที่ 3 เสร็จแลว  ใหนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนเพื่อเปน

แนวทางในการแกไขปรับปรุงบทเรียน 

การทดลองครั้งที่ 3  โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแกไขจากการทดลอง

ข้ันที่ 2 แลว ทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คน โดยนักเรียน 1 คน ตอ 1 เครื่อง ดําเนินการทดลอง

เชนเดียวกับการทดลองครั้งที่ 2 แลวนําผลการทดลองที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑที่กําหนด 85/85  หลังจากนักเรียนศึกษาบทเรียนหนวยที่ 3 แลว ให

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโน

ทัศนดวยภาพ  
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การทดลองเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร 
    1. กลุมทดลองเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 4 วัน ๆ 1 หนวย ๆ ละ 30  

นาที โดยใหนักเรียน เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 

โดย 1 คน ตอ 1 เครื่อง 

    2. กลุมควบคุมการเรียนแบบปกติ จํานวน 4 วัน ๆ ละ 1 หนวย ๆ ละ 1 ชั่วโมง  โดยใหเรียน 

ตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  

    3. เมื่อจบเนื้อหาในแตละหนวยแลว ใหนักเรียนทั้ง 2 กลุมทําแบบทดสอบประจําหนวยนั้น ๆ  

    4. กลุมทดลอง เมื่อเรียนเนื้อหาจบทั้ง 4 หนวยแลวใหทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

    5. นําขอมูลที่ไดจากขอ 3 และ 4 ไปวิเคราะหเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ไดประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ดังนี้ 
1.  สถิติพื้นฐาน 

 1.1   รอยละ (Percentage) 

 1.2   คาเฉลี่ย (Mean) 

 1.3   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
 2.1   การหาคาความยากงาย (Level of Difficully) คาอํานาจจําแนก (Discrimination 

Power) ของแบบทดสอบ โดยการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (Item Analysis) ของจุงเตฟานต และ

หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน 

 2.2   การวิเคราะหคุณภาพของบทเรียนจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ โดยหาคาเฉลี่ย 

 2.3   การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่นําเสนอผังมโนทัศนดวย 

ภาพ โดยใชสูตร E1/E2 (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528 : 294-295)  

 2.4   หาคาอํานาจจําแนกแบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร 

มัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางรายขอกับ

คะแนนรวม และหาคาความเชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient) ของ ครอนบัค 

(Cronbach)  (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538: 200) 
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3.  สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบตัวแปร 
 3.1  การวิ เคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ โดย

ใช t – test  สําหรับกลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน (t – test for Independent samples) โดยผูวิจัยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการประมวลผลทางสถิติ 

 3.2  การศึกษาความพึงพอใจ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี ้ผูวจิัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามจุดมุงหมายของการวิจัย  

ที่กําหนดไว ดังนี้ 

1.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง  

ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2     

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ กับการเรียนจากการสอนแบบปกติ  

3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ       

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง  

ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  ประกอบดวยเนื้อหา 4 หนวย คือ 

หนวยที่ 1  โลกและทองฟา  

หนวยที่ 2  ข้ันตอนและอุปกรณดูดาวขั้นตน 

หนวยที่ 3  เสนสมมติบนทองฟา และการกําหนดตําแหนงของเทหวัตถุทองฟา 

หนวยที่ 4  กลุมดาวฤกษ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอสรุปโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโน

ทัศนดวยภาพเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีรูปแบบการสอนเนื้อหา (Tutorial) เปนการ 

ออกแบบการสอนเนื้อหาเนือ้หาใหม ของ บุปผชาติ  ทฬัทิกรณ (2544) มีองคประกอบหลักที่สําคญั  

4 สวน คือ  
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1.   สวนนํา เปนโครงสรางสวนแรกของบทเรียน มีดังนี้ 

1.1  เปนภาพรีวิว หรือไตเติ้ลเขาสูบทเรียน  เพื่อเราความสนใจผูเรียนให

ติดตามเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 

1.2 เปนสวนของการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในการ

เรียน เร่ือง ดาวฤกษ  ซึ่งมี 4 ขอ  และอธิบายการใชบทเรียน  ความหมายของปุม 

1.3  เปนสวนที่ใหผูเรียนทํากิจกรรมรวมกับบทเรียน คือ การพิมพชือ่ – ชือ่สกลุ 

กอนเขาสูบทเรียน 

2.  สวนนําเสนอเนื้อหา  ที่ผูวิจัยออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มี

การนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ โดยนําทฤษฏีของ เมิรล ตัน (Meri Tan. 1985) เปนผังมโนทัศนแบบ

ปลายเปด (Opened grouping) กับผังมโนทัศนแบบผสม ของ มนัส  บุญประกอบ (2547) มาประยุกต

เปนผังมโนทัศนดวยภาพ มีการนําเสนอเปนตอน ๆ ตามลําดับข้ันตอนการดูดาวในทองฟาดวยตาเปลา 

ตามมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 7 ชวงชั้นที่ 3 ซึ่งเปนการนําเสนอกอนเขาสูเนื้อหาที่

จะตองเรียน ดังนี้ 

2.1 ผังมโนทัศนหลัก หรือสารบัญหลัก คือ สวนที่นําเสนอผังมโนทัศนหลัก

และ ผังมโนทัศนรอง เร่ือง ดาวฤกษ  มีหนวยการเรียนรู 4 หนวยดวยกัน โดยออกแบบภาพใหตรงกับ

เนื้อหาในหลักสูตร หรือประมวลความรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง  โดยสรุปออกมาเปนผังมโนทัศน

ดวยภาพ เพื่อเราความสนใจผูเรียน วาแตละภาพคือเร่ืองอะไร และเขาสูเนื้อหาอยางไร ดวยผังมโนทัศน 

2.2 ผังมโนทัศนรอง หรือสารบัญยอย คือ สวนที่นําเสนอผังมโนทัศนรอง 

และผังมโนทัศนยอยของแตละหนวย  เชน  ผังมโนทัศนรอง หนวยที่ 4 เร่ือง กลุมดาวฤกษ ไดแบง     

การนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ หรือผังมโนทัศนรองออกเปน 4 ภาพยอย ดังนี้ 

หนวยยอยที่ 4.1  กลุมดาวแถบจักรราศรี 

หนวยยอยที่ 4.2  กลุมดาวแถบเสนศูนยสูตรฟา 

หนวยยอยที่ 4.3  กลุมดาวแถบขั้วฟาเหนือ 

หนวยยอยที่ 4.4  กลุมดาวแถบขั้วฟาใต 

โดยมีผังมโนทัศนดวยภาพหนวยที่ 4  เปนผังมโนทัศนหลัก และลากเสนเชื่อมโยงไปสูผังมโนทัศนดวย

ภาพหรือผังมโนทัศนรอง หรือแตละหนวยยอย  เพื่อแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงของผังมโนทัศนหลัก   

ไปสูผังมโนทัศนรอง ดังภาพประกอบ 44 
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ภาพประกอบ 44 แสดงภาพผังมโนทัศนดวยภาพ หนาผังมโนทัศนรอง หรือสารบัญยอยของหนวยที่ 4 

  ซึ่งแบงหนวยยอยออกเปน 4.1 – 4.2 

2.3 ผังมโนทัศนยอย คือ สวนที่นําเสนอผังมโนทัศนยอย และผังมโนทัศน

ตัวอยาง ซึ่งมีอยูในหนวยที่ 2 และ 3  เพียง 1 ผังมโนทัศนยอย  จะมีอยูในหนวยที่ 4 จํานวน 3 หนวย

ยอย เชน ตองการเขาสูผังมโนทัศนยอยหนวยที่ 4.2 เมื่อนําเมาสรูปมือชี้คลิกที่กรอบมโนทัศนดวยภาพ

ที่ปรากฏอักษร คําวา “กลุมดาวแถบเสนศูนยสูตรฟา” ซึ่งเปนหนวยยอยที่ 4.2 จะเขาสูหนาผังมโนทัศน

ตัวอยาง ซึ่งจะนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพหนวยที่ 4.2.1-4.2.3 ดังภาพประกอบ 45 
 

 

 

 

 

 

                                       หนาผังมโนทัศนรอง 

 

 

                                                                                                        หนาผังมโนทัศนยอย 

 

ภาพประกอบ 45  แสดงภาพประกอบการเขาสูผังมโนทัศนยอย 

2.4 เนื้อหาหลักในแตละหนวย หรือผังมโนทัศนตัวอยาง ซึ่งเปนขั้นตอน

โครงสรางสุดทายของการเชื่อมโยงผังมโนทัศนหลัก  รอง  ยอย  และตัวอยางที่เปนสวนของการ

นําเสนอเนื้อหาหลัก โดยออกแบบใหเปนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ เปน 4 ตอน ๆ คือ 

ภาพหนวยที่ 4 เร่ือง กลุมดาวฤกษ 

หนวยยอยที่ 4.1 

หนวยยอยที่ 4.2 
หนวยยอยที่ 4.3 

หนวยยอยที่ 4.4 

กลุมดาวแถบ 
เสนศูนยสูตรฟา 
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ผังมโนทัศนหลัก  ผังมโนทัศนรอง     ตอนที่ 1  ดาวฤกษ  กลุมดาวฤกษ 

ผังมโนทัศนรอง  ผังมโนทัศนยอย     ตอนที่ 2  กลุมดาวแถบเสนศูนยสูตรฟา  

                                                                       กลุมดาวนายพราน 

ผังมโนทัศนยอย  ผังมโนทัศนตัวอยาง  ตอนที่ 3  ดาวนายพราย  หนาเนื้อหา 

ผังมโนทัศนตัวอยาง                                ตอนที่ 4  หนาเนื้อหา 

3.  แบบฝกหัด  เปนสวนของการตรวจสอบความรูความเขาใจ หรือทักษะของ

ผูเรียนในแตละหนวย ซึ่งจะแทรกอยูแตละเนื้อหาในระหวางเรียน หนวยละ 10 ขอ มีเฉลยขอที่ถูก     

เมื่อผูเรียนตอบผิด เพื่อใหทราบถึงคําตอบที่ถูกตอง และแจงผลการเรียนทุกครั้งหลังการทําแบบฝกหัด 

4.   แบบทดสอบเปนการประเมินความรูของผูเรียน เมื่อเรียนจบในแตละ   

หนวย ๆ ละ 10 ขอ รวม 40 ขอ จะมีปุมแสดงคําวา “แบบทดสอบ” อยูในหนาผังมโนทัศนดวยภาพยอย 

หรือสารบัญยอยของ  แตละหนวย แบบทดสอบจะไมมีเฉลยขอที่ถูก  

ตอนที่ 2   การนําเสนอเนื้อหาเปนการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  โดยนําทฤษฎีของ

เมิรล ตัน (Merl Tan) โครงสรางผังมโนทัศนชนิดปลายเปด (Opened grouping) และแบบผสมของ 

มนัส บุญประกอบ มาประยุกตเขากับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ดวยการสรุปเนื้อหาเปนรูปภาพ 

และนําเสนอในรูปแบบของผังมโนทัศนดวยภาพ  โดยมีอักษรซอนอยูในภาพที่สอง ซึ่งมีการนําเสนอ

ดังนี้ 

1. ใหผูเรียนนําเมาสที่เปนรูปลูกศร เลื่อนไปที่ผังมโนทัศนดวยภาพ หรือหนา 

ผังมโนทัศนหลัก เชน มโนทัศนดวยภาพดาวฤกษ เมื่อผูเรียนนําเมาสรูปลูกศรไปวางไวที่ภาพจะ

เปลี่ยนเปนรูปมือชี้ และมีตัวอักษรคําวา “ดาวฤกษ” ที่ซอนอยูในภาพที่สองปรากฏใหเห็น เพื่อใหผูเรียน

ทราบวาภาพดังกลาวคือ ภาพดาวฤกษ หรือเร่ือง ดาวฤกษ ที่ผูเรียนจะตองเรียน ดังภาพประกอบ 46 

 

 

ภาพประกอบ 46  แสดงภาพการปรากฏตัวอักษรที่ซอนอยูในมโนทัศนดวยภาพ ภาพที่ 2 

2.  การเขาสูแตละหนวยการเรียนรู  ใหผูเรียนนําเมาสรูปมือชี้เลื่อนจากผังมโนทัศน

หลัก ลงไปตามเสนที่เชื่อมโยงไปสูผังมโนทัศนดวยภาพ หรือผังมโนทัศนรอง ที่แสดงภาพ ซึ่งอยูในหนา

สารบัญหลัก สมมติผูเรียนเลือกภาพโลกและทองฟา ซึ่งเปนหนวยที่ 1  โดยนําเมาสรูปลูกศรไปวางที่

ภาพ จะเปลี่ยนเปนรูปมือชี้ และปรากฏตัวอักษร เมื่อคลิกภาพที่มีตัวอักษร จะนําเขาสู  ผังมโนทศันรอง 

หรือหนาสารบัญยอยตอไป ดังภาพประกอบ 47 

ดาวฤกษ 
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       หนาผังมโนทัศนหลัก 

 

 
หนาผังมโนทัศนรอง 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 47  แสดงภาพการเขาสูแตละหนวย ที่นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เรื่อง ดาวฤกษ 

3. การเขาสูเนื้อหาที่เปนการบรรยายดวยตัวอักษร  จะซอนอยูในหนาผังมโนทัศนรอง 

หรือสารบัญยอย ซึ่งในแตละผังมโนทัศนดวยภาพ จะประกอบดวยผังมโนทัศนหลัก  ผังมโนทัศนยอย  

เชน ผูเรียนอยูหนาหนวยยอยของหนวยที่ 1 ซึ่งผังมโนทัศนรอง เมื่อคลิกภาพที่มีตัวอักษรบรรยาย คําวา 

“ความสวางของดาวฤกษ” ซึ่งเปนหนวยยอยที่ 1.1 จะเขาสูหนาเนื้อหาบรรยาย ดังภาพประกอบ 48 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 48  แสดงภาพการเขาสูหนาเนื้อหาบรรยาย 

ตอนที่ 3  นอกจากการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพแลว  ในหนาเนื้อหายังมีกิจกรรมให 

นักเรียนรวมทําในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังนี้ 

1.  การนําเสนอภาพซอนภาพ หรือการเปรียบเทียบภาพสองภาพ เชน กลุมดาว 

นายพราน ซึ่งเปนชื่อเรียกสากล แตคนไทยรูจักกลุมดาวนี้วา “ดาวเตา”  ผูวิจัยไดนําภาพกลุมดาวเตา 

ซอนไวในรูปกลุมดาวนายพาน  เมื่อผูเรียนนําเมาสรูปลูกศร ไปวางที่ภาพนายพราน   รูปเมาส            

จะเปลี่ยนเปนรูป + หรือ   และปรากฏภาพกลุมดาวเตาที่ซอนอยูในภาพกลุมดาวนายพราน         

ดังภาพประกอบ 49  

 

โลกและทองฟา 

ความสวาง 
ของดาวฤกษ 
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              กลุมดาวนายพราน                 กลุมดาวเตา 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 49  แสดงภาพซอนภาพ 

2.   การซอนอักษร หรืออธิบายความหมายไวในภาพ เชน เนื้อหาหนวยที่ 2  

หนาแผนที่ดูดาว จะมีลูกศรชี้ในแตละจุดแผนที่ดาว ที่ผูเรียนตองรู และมีอักษร A, B, C, D, E, F, G, H 

กํากับอยูที่จุดเริ่มตนของลูกศร  สมมติผูเรียนนําเมาสรูมือชี้ไปคลิกที่อักษร B จะมีตัวอักษรปรากฏเพื่อ

บรรยายความหมายของจุดนั้น ในแผนที่ดาว ดังภาพประกอบ 50 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 50  แสดงภาพการซอนอักษรไวในภาพ 

3.   การซอนอักษร หรือเนื้อหาบรรยาย ไวในตัวเลขเพื่อเราความสนใจรูเรียน 

และใหผูเรียนมีสวนรวมในเนื้อหา เชน  หนวยที่ 3 หนาทรงกลมทองฟา ผูวิจัยไดออกแบบรูปเสนทรง

กลมทองฟา แตละเสนเชื่อมโยงกันเปนรูปทรงกลม และมีตัวเลข 1, 2 , 3, 4, 5, 6, กํากับไวแตละจุด

เพื่อบอกเปนในใหผูเรียนนําเมาสรูปมือชี้ ไปคลิกที่เลข 1 กอนซึ่งจะปรากฏเนื้อหาหรืออักษรบรรยายขึ้น

เพื่อใหผูเรียนทราบถึงเสน และจุดที่สําคัญของทรงกลมทองฟา แลวจึงไลคลิกตัวเลขที่ 2, 3, 4, 5, 6 

ตามลําดับ 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 51 แสดงภาพการซอนอักษร หรือเนื้อหาบรรยาย ไวในตัวเลข 
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1.2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและ

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ผลการประเมินแสดงในตาราง 2 และ 3 ดังนี้ 

ตาราง 2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวย 

ภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

 

รายการประเมิน 
 

คาเฉลี่ย 
 

ระดับของคุณภาพ 
 

1. ดานเนื้อหา 
     1.1  ผลการเรียนรูที่คาดหวังสอดคลองกับเนื้อหา 

     1.2  ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน 

     1.3  ความถูกตองและเหมาะสมในการลําดับเนื้อหา 

     1.4  ความถูกตองของเนื้อหา 

     1.5  ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 

     1.6  เนื้อหามีคําอธิบายชัดเจน 

     1.7  เนื้อหากอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

 

4.31 
4.60 

4.40 

4.40 

4.00 

4.20 

4.40 

4.20 

 

ดี 
ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 
2. ดานแบบทดสอบ 
     2.1  ความชัดเจนของขอคําถาม 

     2.2  คําถามมีความยาวเหมาะสม 

     2.3  ขอคําถามกับจุดประสงคเนื้อหามีความเหมาะสมกัน 

     2.4  จํานวนขอแบบฝกหัด และ แบบทดสอบหลังเรียน 

            มีความเหมาะสม 

     2.5  ความชัดเจนของคําสั่งแบบฝกหัด และแบบทดสอบ 

            หลังเรียน 
 

3. การนําเสนอเนื้อหาผังมโนทัศนดวยภาพ 
     3.1  ผูเรียนสามารถใชผังมโนทัศนดวยภาพ ไดสะดวก 

     3.2  ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนจากผังมโนทัศนดวยภาพ  

            ไดดวยตนเอง 

     3.3  การแสดงหัวขอยอยแบบนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพทํา 

            ใหผูเรียนไมหลงทาง 

53.93 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

 

3.67 

 
 

4.19 
4.33 

4.33 

 

4.33 

 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

 

ดี 

 
 

ดี 
ดี 

ดี 

 

ดี 

 
  

 

  



 

 

103 

 

ตาราง 2 (ตอ) 
  

 

รายการประเมิน 
 

คาเฉลี่ย 
 

ระดับของคุณภาพ 
 

     3.4  การเชื่อมโยงจากผังมโนทัศนดวยภาพ ไปสูเนื้อหา 

            บทเรียนชัดเจน 

     3.5  สามารถเชื่อมโยงจากผังมโนทัศนหลัก ไปสูรองและ 

            ตัวอยางตามลําดับ     3.6  เนื้อหาที่นําเสนอผังมโนทัศน 

            ดวยภาพ ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

     3.7  เนื้อหาที่นําเสนอแบบผังมโนทัศนดวยภาพ สามารถ 

            เพิ่มพูนความชํานาญดานการแสดงเนื้อหา ใหผูเรียนได 

            เรียนอยางเหมาะสม 

 

4.00 

 

4.00 

4.33 

 

4.00 

 

ดี 

 

ดี 

ดี 

 

ดี 

 

คาเฉลี่ยโดยรวม 
 

4.14 
 

ดี 

จากตาราง 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ดานเนื้อหา มีคุณภาพโดยรวม

อยูในระดับดี โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ 

ดานเนื้อหา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งพบวามีคุณภาพระดับดีมาก ในเรื่อง ความ

คลองกับเนื้อหา  สวนเรื่อง ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน,  ความถูกตองและ

เหมาะสมในการลําดับเนื้อหา,  ความถูกตองของเนื้อหา,ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน,  

เนื้อหามีคําอธิบายชัดเจน และเนื้อหากอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีคุณภาพระดับดี 

ดานแบบทดสอบ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  ในเรื่อง ความชัดเจนของขอคําถาม,

คําถามมีความยาวเหมาะสม,  ขอคําถามกับจุดประสงคเนื้อหามีความเหมาะสมกัน,  ความเหมาะสม

ของจํานวนขอแบบฝกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน  ความชัดเจนของคําสั่งแบบฝกหัด และ

แบบทดสอบหลังเรียน 

ดานการนําเสนอเนื้อหาผังมโนทัศนดวยภาพ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพ

ระดับดีในเรื่อง ผูเรียนสามารถใชผังมโนทัศนดวยภาพ ไดสะดวก,  ผูเรียนสามารถควบคุมการเรยีนจาก

ผังมโนทัศนดวยภาพ ไดดวยตนเอง,  การแสดงหัวขอยอยแบบนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพทําให

ผูเรียนไมหลงทาง,  การเชื่อมโยงจากผังมโนทัศนดวยภาพ ไปสูเนื้อหาบทเรียนชัดเจน,  สามารถ

เชื่อมโยงจากผังมโนทัศนหลัก ไปสูรองและตัวอยางตามลําดับ,  เนื้อหาที่นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ

ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งลวนแตมีคุณภาพระดับดี,  เนื้อหาที่นําเสนอแบบผังมโนทัศน

ดวยภาพ สามารถเพิ่มพูนความชํานาญดานการแสดงเนื้อหา ใหผูเรียนไดเรียนอยางเหมาะสม 
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ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ดาวฤกษ คือ 

1.  ควรปรับการนําเสนอเนื้อหาขอความโดยใช effects ชวยใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น และงานนี้ 

ริเร่ิมดีมากที่ใชผังมโนทัศนภาพ เพราะโดยทั่วไปมักจะใชผังมโนทัศนขอความเทานั้น 

2.  ควรมีการเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก ใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  มีการเชื่อมโยง      

ผังมโนทัศนดี แตควรมีสีสันเพื่อเกิดแรงจูใจในการศึกษา และควรมีภาพประกอบที่เสนอเนื้อหา และ

องคความรูที่ชัดเจนจะดีมาก 

3. ควรชี้แจงการทําแบบฝกหัดใหชัดเจน ทําใหบทเรียนสําเร็จรูปสมบูรณ สามารถพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนได 

ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหาทุกรายการ ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

  1.   เพิ่มภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงประกอบ  และตัวอักษรของเนื้อหาใหนาสนใจ 

  2.   ปรับแตงตัดตอเนื้อหาใหม และเรียงจากงายไปหายาก  

  3.   ปรับแบบฝกหัดใหมีการโตตอบ และเฉลยขอที่ถูก  

ตาราง 3  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวย

ภาพ  เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  โดยผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีการศึกษา 
 

 

รายการประเมิน 
 

คาเฉลี่ย 
 

ระดับของคุณภาพ 
 

1.  ดานภาพ 
     1.1  ความชัดเจนของภาพ และรูปแบบอักษรที่ใช 

นําเสนอเนื้อหา 

     1.2  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรในการนําเสนอเนื้อหา 

     1.3  ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 

     1.4  ความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นหลังสีตาง ๆ  

     1.5  ความเหมาะสมของการใชสีพื้นจอภาพ 

     1.6  ความเหมาะสมในการเนนขอความโดยใชตัวอักษรและสี 

     1.7  ความเหมาะสมของจังหวะการปรากฏตัวอักษร รูปภาพใน 

            การนาํเสนอ 

 

4.33 
4.67 

 

4.33 

4.33 

4.00 

4.33 

4.33 

4.33 
 

 

ดี 
ดีมาก 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 
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ตาราง 3 (ตอ) 
  

 

รายการประเมิน 
 

 

คาเฉลี่ย 
 

ระดับของคุณภาพ 

2.  ดานภาพ  เสียง และการใชภาษา 
      2.1  ความสอดคลองของเนื้อหากับภาพที่นําเสนอ 

      2.2  ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใชประกอบบทเรียน 

      2.3  ความชัดเจนของการสื่อความหมายภาพประกอบ 

             ในบทเรียน 

     2.4  ความนาสนใจของเสียงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียน 
 

3.  ดานแบบฝกหัดและแบทดสอบทายบทเรียน 
      3.1  ความเหมาะสมของวิธีการโตตอบแบบฝกหัดระหวางเรียน  

             และแบบทดสอบ เชน การใชแปนพิมพ หรือใชเมาสคลิก  

      3.2  วิธีรายงาน และสรุปผลคะแนน ของแบบฝกหัดระหวาง 

             เรียน และแบบทดสอบ 

4.50 
4.67 

4.67 

4.67 

 

4.00 
 

4.17 
4.33 

 

4.33 
 

ดี 
ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

 

ดี 
 

ดี 
ดี 

 

ดี 
 

4.  ดานการจัดบทเรียน 
      4.1  ความชัดเจนของคําอธิบายในการใชบทเรียน 

      4.2  ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียน 

      4.3  ความเหมาะสมในการเปดโอกาสใหผูเรียนควบคุม และ 

             โตตอบกับบทเรียน เชน การใชแปนพิมพ  เมาส เปนตน 

      4.4  ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอของบทเรียน 
5.  ดานการจัดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
แบบนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 
      5.1  ผูเรียนสามารถใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

             แบบนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพไดสะดวก 

      5.2  ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนไดดวยตนเอง 

      5.3  การแสดงหัวขอยอยของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

             แบบนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพทําใหผูเรียนไมหลงทาง 

      5.4  การเชื่อมโยง(Link) ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      5.5  สามารถเชื่อมโยงไปยังหัวขอตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

4.25 
4.33 

4.33 

3.67 

 

4.67 
4.33 

 
5.00 

 

4.33 

4.00 

 

4.33 

4.33 

 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

 

ดีมาก 
ดี 
 

ดีมาก 

 

ดี 

ดี 

 

ดี 

ดี 

 
   



 

 

106 

 

ตาราง 3 (ตอ) 

  

 

รายการประเมิน 
 

คาเฉลี่ย 
 

ระดับของคุณภาพ 
 

      5.6  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบนําเสนอผังมโนทัศน 

             ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

      5.7  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบบนําเสนอผังมโนทัศน 

             ดวยภาพ  สามารถเพิ่มพูนความชํานาญดวยการแสดง 

             เนื้อหาใหผูเรียน ไดชมอยางเหมาะสม 

 

4.33 

 

4.00 

 

ดี 

 

ดี 

 

รวมเฉลีย่ 
 

4.31 
 

ดี 

จากตาราง 3  สรุปผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ือง ดาวฤกษ  ดานเทคโนโลยี

การศึกษา  มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยแบงออกเปน 5 ดาน คือ 

ดานภาพ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งมีคุณภาพระดับดีมาก ในเรื่อง ความชัดเจนของ

ภาพ และรูปแบบอักษรที่ใชนําเสนอเนื้อหา สวนเรื่อง ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรในการ

นําเสนอเนื้อหา,  ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร,  ความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นหลัง     

สีตาง ๆ,  ความเหมาะสมของการใชสีพื้นจอภาพ,  ความเหมาะสมในการเนนขอความโดยใชตัวอักษร

และสี และความเหมาะสมของจังหวะการปรากฏตัวอักษร รูปภาพในการนําเสนอ มีคุณภาพในระดับดี 

ดานภาพ  เสียง และการใชภาษา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งมีคุณภาพระดับดีมาก 

ในเรื่อง ความสอดคลองของเนื้อหากับภาพที่นําเสนอ,  ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใชประกอบ

บทเรียน และความชัดเจนของการสื่อความหมายภาพประกอบในบทเรียน  สวนเรื่อง ความนาสนใจ

ของเสียงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียน มีคุณภาพอยูในระดับดี 

ดานแบบฝกหัดและแบทดสอบทายบทเรียน มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี ในเรื่อง     

ความเหมาะสมของวิธีการโตตอบ และเรื่อง วิธีรายงาน และสรุปผลคะแนน ของแบบฝกหัดระหวาง

เรียน และแบบทดสอบ มีคุณภาพอยูในระดับดี 

ดานการจัดบทเรียน มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งมีคุณภาพระดับดีมาก ในเร่ือง   

ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอของบทเรียน สวนเรื่อง ความชัดเจนของคําอธิบายในการใช

บทเรียนความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียน,  ความเหมาะสมในการเปดโอกาสใหผูเรียน

ควบคุม และโตตอบกับบทเรียน มีคุณภาพอยูในระดับดี 
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ดานการจัดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบบนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ มีคุณภาพ

โดยรวมอยูในระดับดี  ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก ในเรื่อง ผูเรียนสามารถใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียแบบนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพไดสะดวก  สวนเรื่อง ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียน      

ไดดวยตนเอง,  การแสดงหัวขอยอยของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบนําเสนอผังมโนทัศนดวย

ภาพ ทําใหผูเรียนไมหลงทาง,  การเชื่อมโยง(Link) ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ,  สามารถเชื่อมโยง

ไปยังหัวขอตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว,  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบนําเสนอผังมโนทัศนทําให

นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน และเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบบนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ  สามารถเพิ่มพูนความชํานาญดวยการแสดงเนื้อหาใหผูเรียน ไดชมอยางเหมาะสม             

มีคุณภาพในระดับดี 

 ขอเสนอแนะ  จากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ใหขอคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    

ชวงชั้นที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.   พยายามออกแบบฝกหัด และแบบทดสอบใหตอเนื่อง  เพื่อผลการทดลองจะดีข้ึน 

 2.   ปรับแกคําผิดใหถูกตอง  เปลี่ยนคําวา “ไอคอน” ใชคําวา “ปุม” แทน  ใหเพิ่มปุมถอยกลับ   

และเฉลยขอที่ถูกตอง  ปรับคําอธิบายและแบบสรุปในแบบฝกหัด  พรอมกันนี้ใหอธิบายวิธีการเรียน 

หรือวิธีใชในแตละหนาที่มีกิจกรรมโตตอบใหบทเรียน 

 3.  ปรับขนาดตัวอักษร  รูปแบบใหคงที่ ถูกตอง  และเพิ่มสวนของ ปุมยอนกลับ  พรอมกันนี้ 

แบบฝกหัดควรมีคําเฉลย 

 ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ทุกรายการ 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.   ออกแบบฝกหัด และแบบทดสอบใหตอเนื่อง 

 2.   เพิ่มและปรับปรุงปุมถอยหลัง,  เฉลยขอที่ถูก,  ปรับคําอธิบาย,  แบบฝกหัด เปนตน 

 3.   เพิ่มขนาด และรูปแบบตัวอักษร  

 1.3  ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 

เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    

มีรายละเอียดดังนี้  

 การทดลองครั้งที่ 1 เปนการนําบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ          

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ไปทดลองกับกลุม

ตัวอยาง จํานวน 3 คน  พบวาผูเรียนใหสนใจ และเหมาะสมกับเนื้อหา แตตองปรับปรุง ดังนี้ 
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ประสิทธิภาพ 

(E1/ E2) 

 1. ไมควรมีเสียงบรรยาย หรือดนตรีประกอบระหวางเรียน จะทําใหผูเรียนไมสนใจเนื้อหาแต

กลับกับไปสนใจเสียงดนตรี หรือเสียงบรรยายแทน 

 2.  ไมควรใหผูเรียนมีอิสระในการควบคุมบทเรียนเองในระหวางเรียน เชน ควรใหเรียนจบ

หนวยแลว จึงคอยออกจากบทเรียน  

 ผูวิจัยรับทราบขอบกพรอง แตยังมิไดปรับปรุงแกไข โดยจะเก็บเปนขอมูลพื้นฐานในการหาขอ    

บกพรองในการทดลองครั้งตอไป  

 การทดลองครั้งที่ 2 เปนการนําเอาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ  ที่ทําการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน เพื่อหา

แนวโนมของประสิทธิภาพซึ่งไดผลดังนี้ 

ตาราง 4  ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง 

ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  คร้ังที่ 2 
 

                      แบบฝกหัดระหวางเรียน    แบบทดสอบหลังเรียน  

 คะแนน คาเฉลี่ย 
รอยละ 

(E1) 
คะแนน คาเฉลี่ย 

รอยละ 

(E2) 

 

1 10 8.53 85.33 10 8.53 85.33 85.33/85.33 

2 10 8.47 84.67 10 8.53 85.33 84.67/85.33 

3 10 8.40 84.00 10 8.47 84.67 84.00/84.67 

4 10 8.60 86.00 10 8.67 86.67 86.00/86.67 

รวม 40 34.00 85.00 40 34.20 85.50 85.00/85.50 

 จากตาราง 4  พบวาแนวโนมประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูที่ 1,  2,  3 และ 4  มีคาเปน 

85.33/85.33,  84.67/85.33,  84.00/84.67 และ 86.00/86.67  ตามลําดับ  สวนแนวโนมประสิทธิภาพ

โดยรวมเปน  85.00/85.50  แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  

ในหนวยที่ 2 และ 3 มีแนวโนมของบทเรียนไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  เนื่องจากมิไดแกไขปรับปรุง

ตามความคิดเห็นของผูเรียนในการทดลองครั้งที่ 1 ซึ่งมีเพียง 3 คน และตองการดูขอบกพรองในการ

ทดลองครั้งนี้ ซึ่งผูเรียนมีความคิดเห็นวาบทเรียนมีความสวยงาม  นาสนใจ  แตตองปรับปรุงดังนี้ 

 1.  ผูเรียนสับสนกับการปรากฏของตัวอักษร 

 2.  เนื้อหาในหนวยที่ 2 และ 3 ตองใชความจํา และมีสมาธิในการเรียนมาก 

 3.  ไมชอบเสียงดนตรีประกอบระหวางเรียน เพราะไมมีสมาธิในการเรียน 

 

หนวยที ่
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   4. ไมควรใหผูเรียนมีอิสระในการควบคุมบทเรียนเองในระหวางเรียน เชน ควรใหเรียนจบ

หนวยแลวจึงคอยออกจากบทเรียน  ซึ่งผูเรียนในกลุมทดลองครั้งที่ 1 ไดใหความคิดเห็นไวเชนกัน 

   ผูวิจยัไดนําขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของผูเรียนในการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 มาประมวลผล

เพื่อสรุปแกไขขอบกพรองของบทเรียน ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี ้

   1. ยกเลิกการปรากฏของตัวอักษร ใหมีการนําเสนอเปนแบบภาพสไลด 

   2. ตัดทอนเนื้อหา โดยเนนตัวอักษรที่ผูเรียนควรทราบเพื่อลดการทองจํา พรอมกันนี้ไดนํา

เนื้อหาที่สามารถจําลองเปนภาพ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของบทเรียน โดยใชเมาสคลกิภาพ 

จะปรากฏอักษรบรรยายภาพ เพื่อความเพลิดเพลินในการเรียนในหนวยที่ 2 และ 3  

   3. เพิ่มปุมลําโพงเปด – ปด เพื่อใหผูเรียนที่ไมตองการดนตรีสามารถปดลําโพงได ชวยทําให

ผูเรียนมีสมาธิในการเรียน 

   4. มีการวางสคริปในโปรแกรมบทเรียน เพื่อควบคุมการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  ใหดําเนินตามเสนทางที่กําหนด คือ ไมวาผูเรียน

เขาไปสูหนวยไหนกอน  ผูเรียนจะตองเขามาเรียนในหนวยที่ 1 จนจบแลวจึงเรียนหนวยที่ 2, 3 และ 4 

ตามลําดับ ผูเรียนจึงจะเขาใจในเนื้อหาวิชานี้ 

การทดลองครั้งที่ 3  หลังจากปรับปรุงแกไขขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

ที่นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เรียบรอยแลว  นําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  เพื่อหา

ประสิทธิภาพ ซึ่งไดผลดังนี้ 

ตาราง 5 ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง 

ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  คร้ังที่ 3  
 

                          แบบฝกหัดระหวางเรียน                      แบบทดสอบหลังเรียน 

 คะแนน 

 

คาเฉลี่ย 

 

รอยละ 

(E1) 

คะแนน 

 

คาเฉลี่ย 

 

รอยละ 

(E2) 

 

1 10 8.57 85.67 10 8.67 86.67 85.67/86.67 

2 10 8.53 85.33 10 8.57 85.67 85.33/85.67 

3 10 8.50 85.00 10 8.53 85.33 85.00/85.33 

4 10 8.67 86.67 10 8.70 87.00 86.67/87.00 

รวม 40 34.27 85.67 40 34.47 86.17 85.67/.86.17 

 

หนวยที ่ ประสิทธิภาพ 

  (E1/ E2) 
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 จากตาราง 5  พบวาประสิทธิภาพหนวยการเรียนรูที่ 1,  2,  3 และ 4  มีคาเปน 85.67/86.67,  

85.33/85.67,  85.00/85.33 และ 86.67/87.00 ตามลําดับ สวนประสิทธิภาพโดยรวมเปน85.67/86.16  

แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ มีประสิทธิภาพ 

ทั้งโดยรวม และทุกหนวยเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ กับการเรียนจากสอนแบบปกติ  

       ผูวิจัยไดทําการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ เร่ืองดาวฤกษ  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ซึ่งเปน

กลุมทดลอง  จํานวน  30 คน  กับกลุมควบคุม  จํานวน  30 คน  ซึ่งจัดการเรียนจากการสอนแบบปกติ

ผลการทดลองที่แสดงในตาราง 6 

ตาราง 6  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ กับนักเรียนที่เรียนจากการสอนปกติ กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 
 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมานตรฐาน t  

กลุมควบคุม 

กลุมทดลอง 

30 

30 

23.17 

25.53 

4.61 

5.14 

 

1.87 

      ผลการทดลองครั้งนี้พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน  สาระที่ 7  เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับนักเรียนที่เรียนจากการสอนปกติ แตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. ความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของกลุมทดลอง 

ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 



 

 

111 

 

ตาราง 7  ผลวิเคราะหความพึงพอใจทางการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  ของกลุม

ทดลองซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

รายการ 
 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับของความ

พึงพอใจ 

1.  นักเรียนที่เรียนผานบทเรียน เรียนไดสะดวกรวดเร็วกวา 

      การเรียนจากการสอนปกติ 

4.53 0.51 มากที่สุด 

2.  ใหความรู และเพลิดเพลินในเนื้อหาที่นําเสนอ 4.57 0.50 มากที่สุด 

3.  นักเรียนสามารถเรียนผานบทเรียนไดโดยไมจํากัด 

     สถานที่และเวลา 

4.27 0.45 มาก 

4.   สามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตาม 

      ความตองการ 

4.23 0.43 มาก 

5.   การนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ มีความชัดเจน 4.67 0.48 มากที่สุด 

6.   สามารถศึกษาเนื้อหาลวงหนาได 4.27 0.45 มาก 

7.   การเรียนผานบทเรียน ทําใหนักเรียนไมเครียด 

      ในการเรียน 

4.50 0.51 มาก 

8.   นักเรียนชอบที่จะเรียนตามขั้นตอนของบทเรยีน 

      ที่กําหนดไว 

4.67 0.48 มากที่สุด 

9.   นักเรียนอยากเรียนวิชาอื่น ๆ ดวยบทเรียน ที่มีการ 

      นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

10.  การเรียนผานบทเรียน ใหความรูมากกวาตําราเรียน 4.63 0.49 มากที่สุด 

11.  บทเรียนที่มีการนาํเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 

       สามารถสอนแทนผูสอนได 

4.47 0.51 มาก 

12.  การเรียนผานบทเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวน 

       รวมในการเรียนมากขึ้น 

4.60 0.50 มากที่สุด 

13.  นักเรียนพึงพอใจกับแบบฝกหัดที่เฉลยผลไดทันที 4.33 0.48 มาก 
 

รวมเฉลี่ย 
 

4.49 
 

0.48 
 

มาก 
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 จากตาราง 7  ความพึงพอใจในเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผัง

มโนทัศนดวยภาพ  โดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก  นอกจากนี้นักเรียนมีความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

เปนอันดับแรกในเรื่อง นักเรียนอยากเรียนวิชาอื่น ๆ ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการ

นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ,  รองลงมาเปนอันดับที่สอง คือ การนําเสนอของผังมโนทัศนดวยภาพ    

มีความชัดเจน,  นักเรียนชอบที่จะเรียนตามขั้นตอนของบทเรียนที่กําหนดไว  อันดับที่สาม คือ การเรยีน

ผานบทเรียน ใหความรูมากกวาตําราเรียน,  การเรียนผานบทเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม     

ในการเรียนมากขึ้น  ความพึงพอใจนี้อยูในระดับพอใจที่เปนอันดับสุดทาย และนักเรียนพึงพอใจ   

ระดับมาก คือ ความสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตามความตองการ 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง  

ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ กับการเรียนจากการสอนแบบปกติ  

3.  ศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผงัมโนทศัน

ดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1.  การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ กบัการเรยีน

จากการสอนแบบปกติ ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอผัง

มโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ในระดับพึงพอใจมาก 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชาการและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
    ประชากร  ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชวงชั้นที่3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จันทบุรี เขต 2 นักเรียนจํานวน 90 คน และโรงเรียนมารีวิทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 

เขต 3 นักเรียนจํานวน 120 คน  รวมนักเรียนทั้งหมด 210 คน 

    กลุมตัวอยาง  ไดแกนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่2 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2550 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 

และโรงเรียนมารีวิทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ไดจากการสุมแบบหลาย

ข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) จํานวน 108 คน โดยแบงออกเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 48 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบ 

จํานวน 60 คน 
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เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
เนื้อหาสําหรับการทดลอง เร่ือง ดาวฤกษ  เปนเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 7 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 คือ 

สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศที่ใชสํารวจอวกาศ วัตถุ

ทองฟา สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และใชในการสื่อสาร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 โดยแบงเนื้อหาเปน 4 หนวย มีรายละเอียดดังนี้ 

หนวยที่ 1  โลกและทอง 

หนวยที่ 2  ข้ันตอนและอุปกรณดูดาวขั้นตน 

หนวยที่ 3  เสนสมมติบนทองฟา และการกําหนดตําแหนงของเทหวัตถุทองฟา 

หนวยที่ 4  กลุมดาวฤกษ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 

2. แผนการจัดการเรียนจากการสอนแบบปกติ ของครูโรงเรียนมารีวิทย กลุมสาระวิทยาศาสตร  

เร่ือง ดาวฤกษ  ชวงชั้นที่ 3 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

4. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวย

ภาพ  เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3  

5.  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการ

นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 

การดําเนินการทดลอง 
 ขั้นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน 

     ผูวิจัยดําเนินการทดลอง โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ           

ผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง  ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ที่ผานการ

ตรวจสอบแกไขจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และเทคโนโลยีการศึกษาแลว  นําไปใชในการเรยีนการสอน

เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร กับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจันทบุรี จํานวน    

48 คน ใชเวลาในการทดลอง 4 วัน ๆ ละ 1 หนวย ๆ ละ 30 นาที โดยมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
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      การทดลองครั้งที่ 1  เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

กับกลุมนักเรียน จํานวน 3 คน  โดย1 คน ตอ 1 เครื่อง  ใชเวลาทดลอง 4 วัน ๆ หนวยละ 30 นาที  โดย

ใหเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  ใหนักเรียนเรียนผาน

บทเรียนตั้งแตตนจนจบบทเรียน แลวหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเทคนิค  

ความเหมาะสมของภาษา  ความชัดเจนของภาพ และสีที่ใช โดยสังเกตและซักถามจากนักเรียนที่เขา

รับการทดลอง 

      การทดลองครั้งที่ 2  เพื่อหาแนวโนมของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กับกลุมนักเรียน 

จํานวน 15 คน  โดยนักเรียน 1 คน ตอ 1 เครื่อง  โดยใหเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดยี ทีม่กีาร

นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  ในวันที่ 1  เรียนหนวยที่1  ระหวางเรียนใหนักเรียนทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนที่แทรกอยูระหวางเนื้อหาในแตละหนวย  หลังเรียนจบหนวยที่1  แลวจึงทําแบบทดสอบ

หลังเรียน แลวจึงเรียนหนวยที่2,  3 และ 4  ในวันที่ 2, 3 และ 4 ตามลําดับเชนเดียวกับหนวยที่ 1 พรอม

กันนี้เมื่อเรียนจบทั้ง 4 หนวยแลว ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจากการทํา

แบบทดสอบประจําหนวยเสร็จแลว  ใหนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนเพื่อ 

และแนวทางในการแกไขปรับปรุงบทเรียน 

      การทดลองครั้งที่ 3  โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ปรับปรุงแกไขจากการ

ทดลองขั้นที่ 2 แลว มาทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คน โดยนักเรียน 1 คน ตอ 1 เครื่อง ดําเนินการ

ทดลองเชนเดียวกับการทดลองครั้งที่ 2 แลวนําผลการทดลองที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑที่กําหนด 85/85 เพื่อนําไปทดลองเปรียบเทียบ 2 กลุม คือ

กลุมควบคุม และกลุมปกติ 

ขั้นดําเนินการทดลองเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร 
1. กลุมทดลองเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 4 วัน ๆ 1 หนวย ๆ ละ  30 นาที 

โดยใหนักเรียน เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 1 คน 

ตอ 1 เครื่อง 

2. กลุมควบคุมการเรียนแบบปกติ จํานวน 4 วัน ๆ ละ 1 หนวย ๆ ละ 1 ชั่วโมง โดยใหเรียน

ตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  

3. เมื่อจบเนื้อหาในแตละหนวยแลว ใหนักเรียนทั้ง 2 กลุมทําแบบทดสอบประจําหนวยนั้น ๆ 

4.  กลุมทดลอง เมื่อเรียนเนื้อหาจบทั้ง 4 หนวยแลวใหทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการ 

เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 

5. นําขอมูลที่ไดจากขอ 3 และ 4 ไปวิเคราะหเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ไดประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ดังนี้ 
1.  สถิติพื้นฐาน 

1.1 รอยละ (Percentage) 

1.2 คาเฉลี่ย (Mean) 

1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
2.1 การหาคาความยากงาย (Level of Difficully) คาอํานาจจําแนก (Discrimination 

Power)ของแบบทดสอบ โดยการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (Item Analysis) ของจุงเตฟานต และหา

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน 

2.2 การวิเคราะหคุณภาพของบทเรียนจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ โดยหาคาเฉลี่ย 

2.3 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่นําเสนอผังมโนทัศนดวย

ภาพ โดยใชสูตร E1/E2 (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต. 2528 : 294-295)  

2.4 หาคาอํานาจจําแนกแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และหาคาความ

เชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (ลวน 

สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 200) 

3.  สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบตัวแปร 
3.1 การวิ เคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ โดย

ใช t – test  สําหรับกลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน (t – test for Independent samples) โดยผูวิจัยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการประมวลผลทางสถิติ 

3.2  การศึกษาความพึงพอใจ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อภิปรายผล 
1.  ผลการพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผัง

มโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 สําหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีคุณภาพดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยรวมอยูในระดับดี 

และมีประสิทธิภาพ 85.67/86.16 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด สามารถอภิปรายไดดังนี้ 
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     1.1 การวางแผนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ   ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฏีของนักการศึกษาในประเทศ  และในตางประเทศ                 

มาประยุกตใชโดยสรุปเปน 3 ขอ ไดแก  1) รูปแบบการสอนเนื้อหา(Tutorial) ของบุปผชาติ  ทัฬทิกรณ

(ปรับปรุงจาก Allesi ; & Troplip. 1993) มาประยุกตใชกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการ

นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  ซึ่งแบง

ออกเปน 4 สวน คือ สวนนํา  สวนนําเสนอเนื้อหา  สวนแบบฝกหัด  สวนแบบทดสอบ  2) การนําเสนอ

เนื้อหาเปนนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ ไดนําแนวคิดทฤษฏีของ เมิรล ตัน (Merl Tan, 1985) แบบ

ชนิดปลายเปด (Opened grouping) กับผังมโนทัศนแบบผสม ของมนัส  บุญประกอบ  มาประยุกต

เปน   ผังมโนทัศนดวยภาพ โดยแบบออกเปน 4 ตอน ดวยกันคือ ตอนที่ 1 คือ ผังมโนทัศนหลัก หรือ

หนาสารบัญหลัก 4 หนวย  ตอนที่ 2  ผังมโนทัศนรอง หรือหนาสารบัญยอยของแตหนวย  ตอนที่ 3          

ผังมโนทัศนยอย หรือหนาสารบัญยอยของหนวย  ตอนที่ 4 ผังมโนทัศนตัวอยาง หรือหนาเนื้อหา        

3) ใหผูเรียนมีกิจกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยนํารูปแบบที่ 1. การฝกทักษะและการ

ปฏิบัติ (Drill and Practice Method) และของ ฤทธิชัย  ออนมิ่ง ซึ่งไดสรุปรูปแบบคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่นิยมใช มาประยุกตใชในตอนที่ 4 คือ ผังมโนทัศนตัวอยาง หรือหนาเนื้อหา  ใหผูเรียนไดมี

สวนรวมในการทํากิจกรรมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน ซึ่งเปนผลทางบวกทําใหผูเรียนไมเบื่อหนายกับเนื้อหา

ที่เรียน อาทิเชน การนําเสนอภาพซอนภาพ  การซอนอักษรบรรยายไวในตัวอักษร หรือการซอนเนื้อหา

ไวในตัวเลข  

     1.2   การพัฒนา และการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดนําแนวคิด

การออกแบบ และการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของ ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2547) ซึ่งแบง

ออกเปน 6 ข้ันตอน ไดแก  1)  การวิเคราะหเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 ตามคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู 2544  วิชาวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 

3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ความ

มุงหมาย  เพื่อนํามาสรุปเปนผังมโนทัศนดวยภาพ พรอมกับวางโครงสรางผังมโนทัศนแบบปลายเปด

เพื่อใหเห็นโครงสรางผังมโนทัศนทั้งหมดแบบตัวอักษร  2) การออกแบบการดําเนินเรื่อง (Flowehart)  

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสราง เพื่อใหเห็นจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  3) การเขียนบทดําเนินเรื่อง(Storyboard)  ดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป  4) การเลือกโปรแกรมหลักในการสรางบทเรียนเพียงโปรแกรมเดียว สวนการตกแตงและ

เทคนิคตาง ๆ ใชมากกวา 1 โปรแกรม  5) การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพตามการดําเนินเรื่อง (Flowehart) และบท

ดําเนินเรื่อง (Storyboard)  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ตามคูมือครูโรงเรียนมารีวิทย  
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  6) การหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอร มี 3 ข้ัน คือ ตอนที่ 1 การตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น 

โดยใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และเทคโนโลยีการศึกษา ดานละ 3 คน ทําการประเมินคุณภาพดวย

แบบสอบถามที่สรางขึ้น แลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  ตอนที่ 2 นําบทเรียนที่ไดรับปรับปรุงแกไข

จากตอนที่ 1 ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ในการทดลองครั้งที่ 1 เพื่อหาขอบกพรอง โดยการสังเกต และ

ซักถามจากผูเรียนเพื่อเปนฐานขอมูลการทดลองครั้งที่ 2 เพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพของหนวยการ

เรียนรูที่ 1,  2,  3,  4  สวนการทดลองครั้งที่ 3 เปนการหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

2.  ผลการเปรียบเทียบการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ กับการเรียนจากการสอนแบบปกติ ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

ไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เปนเพราะ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการ

นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ไดมีการสังเคราะหความรูจากเอกสาร และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และผังมโนทัศน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

มาฮมัด (Mahmud. 1999) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมัลติมีเดีย โดยการบูรณาการมัลติมีเดียรูปแบบ Based 

approach สวนที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ควน  โซ ยัง (Kwon,  So Yong. 2006: A-68) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนที่เรียนแบบปกติโดยไมใชผังมโนทัศน  ผูเรียนที่เรียนจากผังมโนทัศนรูปแบบฐานขอมูล

เพียงอยางเดียว  และผูเรียนที่เรียนจากผังมโนทัศนรูปแบบฐานขอมูล รวมกับการเรียนแบบปกติ  นอก

นี้งานวิจัยของ รจนา วัลยเปรียบเถาว (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารญาณ ตามแนวการคิดแบบหมวก

หกใบของเอ็ดเวิรด เดอ โบโน วิชาภาษาไทย  จากงานวิจัยที่ไดกลาวอางขางตนลวนเปนการนําเอา

ความรูเกา และความรูใหมมาประยุกต โดยนํามาบูรณาการ ใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่เรียน 

3.  ความพึงพอใจทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจ

มาก  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรกในเรื่อง นักเรียนอยากเรียนวิชาอื่น ๆ ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ,  รองลงมาคือ การนําเสนอของ

ผังมโนทัศนดวยภาพมีความชัดเจน,  นักเรียนชอบที่จะเรียนตามขั้นตอนของบทเรียนที่กําหนดไว และ

การเรียนผานบทเรียน ใหความรูมากกวาตําราเรียน,  การเรียนผานบทเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวมในการเรียนมากขึ้น  ความพึงพอใจนี้อยูในระดับพอใจมาก เปนอันดับสุดทาย คือ เร่ืองความสามารถ
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ทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตามความตองการ  จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดนําทฤษฎีของ ไวทเฮด 

(Whitehead. 1967) ซึ่งกลาวถึงจังหวะของการศึกษามี 3 ข้ันตอน คือ การสรางความพอใจ  การทํา

ความกระจาง  การนําไปใช  โดยนํามาปรับประยุกตใชกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เพื่อให

ผูเรียนมีความรูสึกชอบ หรือไมชอบของนักเรียน ในการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มี

การนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ ที่ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาขึ้น ซึ่งเกิดจากองคประกอบของ

บทเรียน รูปแบบบทเรียน และบรรยากาศในการเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัลลภ  คงนุรัตน 

(2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจทางกาเรียนในวิชาคณิตศาสตร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับผูพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และผูเรียนบทเรียนเปน

รูปแบบสื่อมัลติมีเดียอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ผูสอนสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนไดอยาง              

มีประสิทธิภาพ  เพราะมีโปรแกรมชวยสราง (Authoring system) ที่ไดรับการออกแบบเพื่อนํามาสราง

บทเรียนที่มีลักษณะเปนเทคโนโลยีส่ือประสม (Multimedia) อาทิเชน Macromedia Flash  

Dreamweaver  Authorware  Camtasia และ Director นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียยัง
มีคุณสมบัติในการนําเสนอภาพ เสียง ซึ่งไมตองใชส่ือหลายชิ้นในการสอนแตละครั้ง หรือจะนําสื่อชิ้น

อ่ืนมาประยุกตใชกับบทเรียน ดังเชนการวิจัยครั้งนี้ไดนําผังมโนทัศนดวยภาพ มาเปนรูปแบบการ

นําเสนอในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดสามารถเรียนไดดวยตนเอง แลวยังได

ความรูในเรื่องการสรุปความคิดออกมาเปนผังมโนทัศน  

 2. ผูสอนไมจําเปนที่จะตองเปนผูสอนเสมอไป อาจเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูอํานวยความ

สะดวก และใหคําแนะแกนักเรียนแทน  นอกจากนี้ในวงการตลาดของการศึกษา ไดมีการผลิตบทเรียน

คอมพิวเตอรแบบสําเร็จรูปออกมาจําหนายอยางมากมาย มีหลากหลายวิชาใหเลือก ซึ่งผูสอนหรือ

นักวิชาการศึกษาเปนผูสรางสรรค และรูปแบบตาง ๆ มาประยุกตใชในคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย          

ซึ่งรวมถึงโปรแกรมดังกลาวขางตน เพื่อใหมีการพัฒนาการเรียนการสอน   

 3. รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพสามารถ

นําไปพัฒนาบทเรียนไดในแตละเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ตอไป   

 4. รูปแบบในการนําเสนอบทเรียน ในแตละรูปแบบอาจเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่แตกตางกัน

ไป จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอ  ผัง

มโนทัศนดวยภาพ กับการเรียนจากการสอนแบบปกติ  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งอาจสรุปไดวา ผูเรียนสามารถเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
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มัลติมีเดีย ทีมีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ ชวงชั้นที่ 3 นี้ที่ไหนก็ได อาจจะเปน     

ที่บาน หรือที่อ่ืน ซึ่งไมจําเปนตองเปนหองเรียน หรือหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของโรงเรียน เทานั้น  

 5.  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เปนรูปแบบที่เปด

โอกาสชวยเหลือผูเรียน ที่มีความสามารถทางการเรียนออน  ปานกลาง ใหเรียนรวมกับเด็กเกงได 

ปจจุบันโรงเรียนภาครัฐ และเอกชนมีระบบคละผูเรียนที่มีระดับความสามารถเกง  ออน  ปานกลาง    

ใหอยูในหองเดียวกัน โดยใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตัวชี้วัดการจัดนักเรียนเขาเรียนในแตละ

หองเรียน 

 6. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ สามารถตอบสนอง 

ขอมูลความรูดานเนื้อหาแบบบรรยายใหผูเรียน ไดเรียนรูแบบไมตองทองจํา เพราะสรุปออกมาเปน    

ผังมโนทัศนดวยภาพ ใหผูเรียนไดทราบถึงระดับความสําคัญของเนื้อหาที่จะตองเรียนกอน และหลัง   

จึงเหมาะสําหรับวิชาที่เปนแบบเนื้อหาบรรยายที่ตองมีการทองจํา ซึ่งผูเรียนมีความเบื่อหนายมากกวา

การเรียนที่มีการปฏิบัติ หรือทดลอง  

 7. สามารถนําผังมโนทัศนรูปแบบอื่น เชน แผนที่ความคิด, แผนภูมิตนไม หรือแบบตาราง มา

ประยุกตใชกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งอาจจะเปนในรูปแบบภาพซอนภาพ หรือมีเสียง

ประกอบการอธิบายในแตละภาพ กอนที่จะเขาสูเนื้อหาบทเรียน 

 8.   สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง  

ดาวฤกษ  ไปใชสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ได 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่อยูในความสนใจของกลุมผูสอนและผูเรียน      

ซึ่งผูวิจัยไดขอคิดวา ควรมีการควบคุมวิธีการใชงาน และการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ ซึ่งนํามา

ประยุกตในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จนกวาจะมีการพัฒนาวิธีการควบคุมผูเรียนใหดีข้ึนกอน

ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะทําการวิจัยในดานนี้ ดังนี้ 

1.  ควรศึกษาควบคุมการเรียนดวยรูปแบบการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใน

ลักษณะตาง ๆ เพื่อความเหมาะสมสําหรบัผูเรียน 

      2.   ควรพัฒนาเนื้อหาบทเรียนใหเหมาะสมกับสถานที่  เวลา  และขอจํากัดอื่น ๆ ซึ่งอาจมี  

เพื่อสนองความตองการของผูเรียนไดอยางแทจริง 

      3.   การพัฒนาวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศน

ดวยภาพ ในรูปแบบตาง ๆ สามารถนํามาประยุกตใชกับรูปแบบอื่น ๆ ของบทเรียนเชน รูปแบบ

สถานการณจําลอง,  รูปแบบเกม,  รูปแบบการคนพบ หรือรูปแบบการสอนเสริม ซึ่งสามารถนําผังมโน

ทัศนดวยภาพมาใชในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียได 
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      4.   การวิจัยครั้งนี้ ไดขอสังเกตจากการทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ในการทดลอง

คร้ังที่ 2  ซึ่งไมไดประสิทธิภาพตามเกณฑ  พบวาผูเรียนสับสน และไมมีสมาธิในการเรียน เนื่องจาก

เปนเนื้อหาที่ตองทองจํา ทําใหผูเรียนไมมีความเพลิดเพลินกับดนตรีประกอบ และรูปภาพซึ่งอาจไมตรง

กับเนื้อเร่ือง ดาวฤกษ  เพราะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 เปนการดูดาวในทองฟา

ดวยตาเปลา  ตองจินตนาการออกมาเปนภาพเพื่อใหเขากับเนื้อเร่ือง ซึ่งอาจผิดเพี้ยนในชวงแรก จึงทํา

ใหผูเรียนทําแบบทดสอบไมไดตามเกณฑ แตเมื่อปรับปรุงโดยการเนนตัวอักษรเพื่อชวยลดการทองจํา  

จําลองภาพหลักที่เกี่ยวของกับเนื้อหามาทําเปนกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวม  พรอมกับเพิ่มปุมเปดปด

ลําโพงสําหรับผูที่ไมตองการเสียงดนตรี  และเพิ่มปุมถอยกลับกอนหนานี้ และกลับไปหนาแรกของ

เนื้อหา เพื่อใหผูเรียนสามารถยอนกลับไปดูไดอีก  จากที่ไดยกตัวอยางขอบกพรองในการวจิยัครัง้นี ้เพือ่

เปนแนวทางใหผูที่สนใจที่จะศึกษา หรือทําวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโน

ทัศนดวยภาพ  กับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ควรมีการศึกษาเจตคติ และความคงทน

ในการเรียนของผูเรียน 

      5.   ควรทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียน จากการเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพแบบไมมีตัวอักษร กับมีเสียงแบบบรรยาย

ภาพแตไมมีตัวอักษร 

     6.   ควรทําการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการ

นําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพชนิดกระจายออก (Pointed grouping) หรือแผนที่ความคิดของโทนี่       

บูซาน (Tony Buzan.  1996: 2004) มีมโนทัศนหลักอยูตรงกลาง โดยลากเสนจากมโนทัศนหลัก

เชื่อมโยงกันกับมโนทัศนอ่ืนๆ และกระจายออกไปทุกทิศทุกทาง โดยไมมีกรอบ และมีกรอบกับกลุม

ทดลองเพียงกลุมเดียว  

 7. ควรทําการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจทางการเรียนที่เรียนผานบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพแบบเปนตอน และแบบปลายเปด กับ

นักเรียนที่มีระดับการเรียนที่ไมแตกตางกัน 

      8.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยางตอเนื่องในเนื้อหาวิชาอืน่ ๆ และ

และในหลาย ๆ ระดับชั้นทั้งในระบบ นอกระบบ 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง  ดาวฤกษ  

(ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา) 

คําชี้แจง 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย ทีม่ีการนาํเสนอผงัมโนทัศนดวยภาพ  ทีท่านกําลงัประเมิน

อยูนี้มีคุณภาพอยูในเกณฑใด  กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองประเมิน ตามความคิดเหน็ 

ของทาน  

 5 = ดีมาก 4 = ดี  3 = พอใช 2 = ตองปรับปรุง 1 = ใชไมได 

 
 

ระดับความคดิเห็น  
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 

1. ดานเนื้อหา 
     1.1  ผลการเรียนรูที่คาดหวงัสอดคลองกับเนื้อหา 

     1.2  ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแตละบทเรียน 

     1.3  ความถูกตองและเหมาะสมในการลําดับเนื้อหา 

     1.4  ความถูกตองของเนือ้หา 

     1.5  ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน 

     1.6  เนื้อหามีคําอธิบายชัดเจน 

     1.7  เนื้อหากอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
 

2. ดานแบบทดสอบ 
     2.1  ความชัดเจนของขอคําถาม 

     2.2  คําถามมีความยาวเหมาะสม 

     2.3  ขอคําถามกบัจุดประสงคเนื้อหามคีวามเหมาะสมกัน 

     2.4  จํานวนขอแบบฝกหดั และ แบบทดสอบหลังเรียน 

            มีความเหมาะสม 

2.5 ความชัดเจนของคําสั่งแบบฝกหัด และแบบทดสอบ 

หลังเรียน 
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(ตอ) 
 

 

ระดับความคดิเห็น  
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 

3. การนําเสนอเนื้อหาผังมโนทัศนดวยภาพ 
     3.1  ผูเรียนสามารถใชผังมโนทัศนดวยภาพ ไดสะดวก 

     3.2  ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนจากผงัมโนทัศน 

            ดวยภาพ ไดดวยตนเอง 

     3.3  การแสดงหัวขอยอยแบบนําเสนอผังมโนทัศน 

            ดวยภาพทําใหผูเรียนไมหลงทาง 

     3.4  การเชือ่มโยงจากผงัมโนทัศนดวยภาพ ไปสูเนื้อหา 

            บทเรยีนชัดเจน 

     3.5  สามารถเชื่อมโยงจากผังมโนทัศนหลัก ไปสูรองและ 

            ตัวอยางตามลําดับ 

     3.6  เนื้อหาทีน่ําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ ทําใหผูเรียน 

            เกิดแรงจูงใจในการเรียน 

3.7 เนื้อหาทีน่าํเสนอแบบผังมโนทัศนดวยภาพ สามารถ 

            เพิ่มพนูความชํานาญดานการแสดงเนื้อหา ใหผูเรียน 

            ไดเรียนอยางเหมาะสม 
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

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

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

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

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

     ลงช่ือ………...…………………………….ผูประเมิน 

              (………….…………………………..) 
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง  ดาวฤกษ  

(ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา) 

คําชี้แจง 

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย ทีม่ีการนาํเสนอผงัมโนทัศนดวยภาพ  ทีท่านกําลงัประเมิน

อยูนี้มีคุณภาพ อยูในเกณฑใด กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองประเมิน ตามความคิดเหน็ของ

ทาน  

 5 = ดีมาก 4 = ดี  3 = พอใช 2 = ตองปรับปรุง 1 = ใชไมได 

 
 

ระดับความคดิเห็น  
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 

1.  ดานภาพ 
     1.1  ความชัดเจนของภาพ และรูปแบบอักษรที่ใชนําเสนอเนื้อหา 

     1.2  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรในการนาํเสนอเนื้อหา 

     1.3  ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร 

     1.4  ความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นหลังสีตาง ๆ  

     1.5  ความเหมาะสมของการใชสีพืน้จอภาพ 

     1.6  ความเหมาะสมในการเนนขอความโดยใชตัวอักษรและสี 

     1.7  ความเหมาะสมของจังหวะการปรากฏตัวอักษร รูปภาพ 

            ในการนําเสนอ 
 

2.  ดานภาพ  เสยีง และการใชภาษา 
      2.1  ความสอดคลองของเนื้อหากับภาพที่นาํเสนอ 

      2.2  ความเหมาะสมของขนาดภาพทีใ่ชประกอบบทเรียน 

      2.3  ความชัดเจนของการสื่อความหมายภาพประกอบ 

             ในบทเรียน 

     2.4  ความนาสนใจของเสียงดนตรีที่ใชประกอบบทเรยีน 
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(ตอ) 
 

 

ระดับความคดิเห็น  
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 

3.  ดานแบบฝกหัดและแบทดสอบทายบทเรียน 
      3.1  ความเหมาะสมของวิธกีารโตตอบแบบฝกหัดระหวางเรียน  

             และแบบทดสอบ เชน การใชแปนพิมพ หรือใชเมาสคลิก  

      3.2  วิธีรายงาน และสรปุผลคะแนน ของแบบฝกหัด 

             ระหวางเรียน และแบบทดสอบ 
 

4.  ดานการจัดบทเรียน 
      4.1  ความชัดเจนของคาํอธิบายในการใชบทเรียน 

      4.2  ความตอเนื่องของการนาํเสนอเนื้อหาในบทเรยีน 

      4.3  ความเหมาะสมในการเปดโอกาสใหผูเรียนควบคุม และ 

             โตตอบกับบทเรียน เชน การใชแปนพิมพ  เมาส เปนตน 

      4.4  ความเหมาะสมของการออกแบบหนาจอของบทเรียน 
 

5.  ดานการจัดบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย  
แบบนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 
      5.1  ผูเรียนสามารถใชบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 

             แบบนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพไดสะดวก 

      5.2  ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนไดดวยตนเอง 

      5.3  การแสดงหัวขอยอยของบทเรยีนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 

             แบบนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ ทําใหผูเรียนไมหลงทาง 

      5.4  การเชื่อมโยง(Link) ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      5.5  สามารถเชื่อมโยงไปยังหัวขอตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

      5.6  บทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบนําเสนอผังมโนทัศน 

             ทาํใหนกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

      5.7  บทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แบบนําเสนอผังมโนทัศน 

             ดวยภาพ  สามารถเพิ่มพนูความชํานาญดวยการแสดง 

             เนื้อหาใหผูเรียน ไดชมอยางเหมาะสม 
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(ตอ) 
 

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ 

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

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

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

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

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

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

     ลงชื่อ……………………...……...…………………………….ผูประเมิน 

              (………….……………………………..………………..) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางแสดงคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบความพึงพอใจทางการเรียนบทเรียน 

ตารางแสดงคาอํานาจจําแนกของแบบความพึงพอใจทางการเรียน 
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แบบทดสอบ 
เรื่อง ดาวฤกษ  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชัน้ที่ 3  

คําช้ีแจง  
1.  ใหนกัเรียนเขียนชื่อ – ชื่อสกุล,  ชั้น,  เลขที่ และหมายเลขหองในกระดาษคําตอบ 

2.  ขอสอบนี้มจีํานวน 40 ขอ มี 4 ตัวเลือก คือ  ก    ข    ค    ง 

3.  ใหนกัเรียนอานคําถาม และเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงขอเดียว แลวทาํเครื่องหมาย  X  ใน

กระดาษคําตอบ ดังตัวอยาง 

 ตัวอยาง 

ขอ ก ข ค ง 

1 X    

2     

 ถาตองการเปลี่ยนคําตอบ ใหปฏิบัติดังนี ้

ขอ ก ข ค ง 

1 X   X 

2     

 4.  หามขีดเขยีนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ในกระดาษคาํถาม 

 5.  ตรวจทานอีกครั้งกอนสงผูคุมสอบ 
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1.  โลกเปนดาวเคราะห ที่หมุนรอบตัวเองรอบละ 

     ก.  หมุนรอบละ 1 วัน  24 ชั่วโมง  

           50 นาที 4 วินาท ี

     ข.  หมนุรอบละ 1 วัน  23 ชั่วโมง   

           50 นาที  4 นาท ี 

     ค.  หมนุรอบละ 1 วัน  23 ชั่วโมง   

           56 นาที  4.09 วีนาท ี

     ง.  หมุนรอบละ 1 วัน  24 ชั่วโมง   

          56 นาที  4 วนิาท ี

4.  เราเหน็ดาวฤกษ กับดวงอาทิตย ข้ึนทางขอบฟา

ดานทิศตะวนัอก และตกทางทิศตะวันตก เพราะ 

      ก.  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย จากทิศ 

           ตะวนัออกไปทิศตะวันตก 

      ข.  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย จากทิศตะวันตก 

           ไปทิศตะวันออก 

      ค.  ดาวฤกษ และดวงอาทิตย หมุนรอบโลก 

           จากทศิตะวันออกไปทิศตะวนัตก 

      ง.  ดาวฤกษ และดวงอาทิตย ไมไดเคลื่อนที ่

           ตามโลก 

2.  ขอใดอธิบายถงึสวนทีท่าํใหเกิดกลางวัน และ

กลางคนื ที่เกดิจากการหมนุรอบตัวเองของโลก 

ไดถูกตอง 

      ก.  แบงโลกออกเปนสองสวน คือ สวนที่ไดรับ 

           และสวนที่ไมไดรับแสงอาทิตย 

      ข.  โลกมดีานมืดและไมมืด คือ สวนที ่

           ไมไดรับและไดรับแสงอาทิตย 

      ค.  โลกมชีวงระยะเวลากลางวัน – กลางคนื  

           ไมเทากัน 

      ง.  โลกแบงออกเปนสองสวน คือ กลางวัน –  

           กลางคืน 

5. ถาโลกของเราไมหมนุ เราจะเหน็ดวงอาทิตยอยูที่

เดิม หรือไม 

     ก.  อยูที่เดมิตลอด ไมมีการขึ้น – ตก 

     ข.  อยูที่เดมิ แตเคลื่อนทีไ่ปชา ๆ  

     ค.  ไมไดเคลื่อนที ่

     ง.  อยูที่เดมิ  และสองแสงมายังโลก 

3.  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย รอบละ 

     ก.  รอบละ 1 ป 

     ข.  รอบละ 1 ป  1 วัน 

     ค.  รอบละ 1 ป  23 ชั่วโมง  56 นาท ี 4.09 วินาท ี

     ง.  รอบละ 1 ป  1 วนั  2 นาที  4 วินาท ี

 

 

 

6.  ความสวางของดาวฤกษเกิดจาก 

     ก.  แสงสวางในตวัเองของดาวฤกษ 

     ข.  เปนพลงังานแสงที่เกดิขึ้นในตัวของดาวฤกษ 

     ค.  เปนพลงังานแสงทัง้หมดของดาวฤกษ  

          ที่แผออกมาใน 1 นาท ี 2 วินาท ี

     ง.  เปนพลงังานแสงทัง้หมดของดาวฤกษ 

          ที่แผออกมาใน 1 วินาท ี
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7.  สมมตินักเรียนมองดวงอาทิตยจากระยะ  

10 พารเสค และมีความสวางปรากฏ +4.8  

หมายถงึอะไร 

     ก.  ดวงอาทิตยมีอันดับความสวางที ่4 

     ข.  ดวงอาทิตยมีความสวางในระยะ 10 พารเสค 

     ค.  ถามองเห็นดวงอาทิตยระยะ 10 พารเสค 

          มีอันดบัความสวางปรากฏ 4 

     ง.  ถามองดวงอาทิตยระยะ 10 พารเสค มีอันดับ 

          ความสวางปรากฏ 4.8 

11.  กลองสองตาเปนกลองที่ใชหลกัการเดียวกับ 

กลองดูดาว ดังนัน้สามารถสองดูดวงอาทิตยได 

หรือไม เพราะ 

       ก.  ไมได เพราะ มีเลนสที่ขยายวัตถ ุ

            ไดเพยีง 4-6 เทา 

       ข.  ไมได เพราะ ไมสามารถปรับแสงได 

       ค.  ไมได เพราะ ใชสําหรับสองสํารวจ  

            หรือทศันศึกษา 

       ง.  ไมได เพราะ แสงอาทิตยมีความเขมสูง  

            จะทาํใหตาบอด 

8.  อันดับความสวาง หรือแมกนิจูด (Magnitude) 

ของดาวฤกษบอกดวยอะไร 

      ก.  1,  2,  3….. 

      ข.  สีขาว,  สีแดง,  สีสม 

      ค.  อุณหภูมิ 

      ง.  หนวย 

12.  กลองสองตา (Binoculars) เปนกลองประเภทใด 

       ก.  ใชสําหรับสองนก 

       ข.  ใชสองวัตถุระยะไกล 

       ค.  สามารถขยายวัตถุทีอ่ยูระยะไกลไดชัดเจน 

       ง.  มีเลนสสําหรับรวมแสง และขยายภาพ 

 

9.  แกนเอียงโลกทํามุมกี่องศา 

     ก.  22 องศา 

     ข.  23 องศา 

     ค.  24 องศา 

     ง.  25 องศา 

13.  อุปกรณดูดาวขั้นตน ทีน่ักเรียนควรม ีคือ 

       ก.  แผนที่ดูดาว 

       ข.  ไฟฉายสีแดง 

       ค.  สมุด  ปากกา และดินสอ 

       ง.  กลองสองตา 

10.  โลกหมนุรอบตัวเองรอบละ 1 วัน ทาํใหมองเหน็

ดวงอาทิตย และดาวฤกษข้ึน – ตก ทาํใหเกิด

ตําแหนงสมมติบนโลกขึ้น คือ 

       ก.  ตําแหนงดูดาว 

       ข.  ตําแหนงการขึ้นตกของดวงอาทิตย 

       ค.  การเกิดทิศบนโลก 

       ง.  ทิศตะวันตก – ทิศตะวันออก 

14.  ขอใดตอไปนี้กลาวถงึการดูดาวขั้นตน ที่ตองทํา

ความรูจักเปนอันดับแรก 

        ก.  ทิศ 4 ทิศบนโลก และดาวเหนือ 

        ข.  ตําแหนงดาว และความแตกตางของดาว 

        ค.  ศึกษาแผนที่ดาว และกลุมดาว 

        ง.  ศึกษาเสนสมมติตาง ๆ บนทองฟา 
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15.  แผนที่แบบหมนุได มีสองหนา ซึ่งปรับปรุง 

มาจากแผนทีอ่ะไร 

       ก.  แบบหนาเดียว 

       ข.  แบบสมุด 

       ค.  แบบ Chart 

       ง.  แบบจาํลอง 

19.  จากภาพวัดไดกี่องศา 

       ก.  25 องศา 

       ข.  22 องศา 

       ค.  23 องศา 

       ง.  องศา 

16.  ขอใดกลาวถงึแผนที่ดาวไดถูกตอง 

      ก.  การจําลองเทหวัตถุทองฟา  

           ใสไวในแผนที่ดาว 

      ข.  การจําลองตําแหนง เวลา และชั่วโมง 

           ไวในแผนที่ดาว 

      ค.  การจําลองกลุมดาวไวในแผนที ่

      ง.  การจาํลองทิศหลักบนโลก และกลุมดาว 

           ไวในแผนที่ดาว 

20.  เสนแนวตั้งแตละเสนในแผนที่ดาว มสีเกล 

หางกนักี่องศา 

       ก.  15  องศา 

       ข.  25  องศา 

       ค.  35  องศา 

       ง.   45  องศา 

17.  การใชมือวัดระยะดาวขัน้พืน้ฐานทําอยางไร 

       ก.  มือซาย เหยียดแขนใหตรงกับระดับสายตา 

       ข.  มือขวา เหยียดแขนใหอยูระดับสายตา 

       ค.  มือซาย หรือขวาก็ได แตตองอยู 

             ระดับสายตา 

       ง.  มือไหนก็ได แตตองเหยียดแขนใหตรงกับ 

            ระดับสายตา 

21.  จากภาพครึ่งวงกลม นกัเรียนทราบหรือไมวา 

จุดขั้วฟาอยู  ณ  จุดใด 

       ก.  จุด Z 

       ข.  จุด O 

       ค.  จุด N, S 

       ง.  จุด W, E 

18.  ถากาํมือเปนกาํปน จะวดัระยะดาวไดกี่องศา 

       ก.  15 องศา 

       ข.  10 องศา 

       ค.  12 องศา  

       ง.  5 องศา 

22.  แนวทางการเคลื่อนที่ของดาว จะเปนวงกลม 

โดยมีจุดศูนยกลางอยูบนเสนแกนของโลก  

วงกลมนี้เรียกวา 

        ก.  วงกลมตั้ง 

        ข.  วงกลมทองฟา 

        ค.  วงกลมไดเออรนัล 

        ง.  วงกลมเดลิเนชัน่ 
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23.  ระบบกาแล็กซี่ทางชางเผือก กาํหนดใหเสน 

แกนกลางที่ลากตั้งฉากกับระนาบเสนศนูยสูตร 

ไปจรดทรงกลมทองฟา 2 จุด คือ 

     ก.  จุดจอมฟา และจุดใตฟา 

     ข.  จุดขั้วฟา และขั้วใต 

     ค.  จุดขั้วฟาเหนือ และขั้วฟาใต 

     ง.  จุดลองติจูด และละติจูด 

27.  สัญลักษณใดตอไปนี้แทนเสนลองจิจดู

(Longitude) 

      ก.   

      ข.   

      ค.   

      ง.   

 

24.  ระบบเสนสุริยวถิี มีตําแหนงสําคัญสาํหรับบอก

ตําแหนงของดาว อยู 2 ตําแหนง คือ 

      ก.  เลนลองจิจู และคาละติจูด 

      ข.  เสนละติจูด และเสนลองจิจูด 

      ค.  เสนสุริยวิถ ีและเสนลองจิจ ู

      ง.  เสนสุริยวิถ ีและละตจิูด  

28.  เสนสมตบินทองฟา ที่สําคัญไดแก 

     ก.  เสนสุริยวิถ,ี เสนลองจิจูด 

     ข.  เสนเมอริเดียน, เสนทรงกลมทองฟา 

     ค.  เสนเดลิเนชัน่, เสนศนูยสูตรฟา 

     ง.  เสนขอบฟา, เสนอิคลิปติก 

25.  คาไรสแอสเซนชนั(Right Ascention-R.A.) 

ใชหนวยใดในการวัดตําแหนงดาว 

     ก.  วงกลมชั่วโมง 

     ข.  มมุชั่วโมง 

     ค.  คาเดลเินชัน่ 

     ง.  วงกลมตั้ง 

29.  จุด 4 จุด บนเสนขอบฟา ที่สมมติข้ึนมานัน้ คือ 

       ก.  ข้ัวฟาเหนือ – ใต และทิศตะวนัออก – ตก 

       ข.  จุดตุล – เมษ และจดุซัมเมอร – จุดวินเตอร 

       ค.  ทิศสําคัญ 4 ทิศ คือ เหนือ, ใต, ออก, ตก 

       ง.  จุดตรงศีรษะ – ใตศีรษะ และตะวนัออก - ตก 

26. จุดที่อยูตรงขามกับจุดตรงศีรษะ(Zenith) คือ 

     ก.  จุดใตฟา 

     ข.  จุดขั้วฟาใต 

     ค.  จุดขั้วฟาเหนือ 

     ง.  จุดใตศีรษะ 

30. คามุมเงย เปนคาที่วัดจากเสนอะไร 

      ก.  เสนขอบฟา 

      ข.  เสนศนูยสูตรฟา 

      ค.  เสนสุริยวิถ ี

      ง.  เสนเมริเดียน 



 150 

 

31.  กลุมดาวแถบจักรราศี คือ 

     ก.  ดวงอาทิตยเคลื่อนทีผ่านกลุมดาว 12 กลุม 

     ข.  แถบทีพ่าดเปนวงกลมบนทองฟา 

     ค.  กลุมดาวที่แบงอาณาเขตเปน  

          2 ดาน ๆ ละ 8 กลุม 

     ง.  ดวงอาทิตยเคลื่อนทีผ่านกลุมดาวจักรราศี 

35.  กลุมดาวใดที่มีรูปรางคลายตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ 

     ก.  แอนดรอเมดา (Andromeda) 

     ข.  แคสสิโอเปย(Cassiopeia) 

     ค.  วีกา(Virgo) 

     ง.  ซีรีอุส(Cepheus) 

32.  ดาวโรหณีิ เปนดาวฤกษในกลุมดาวแถบ

จักรราศี กลุมใด 

      ก.  กลุมดาวแกะ 

      ข.  กลุมดาวววั 

      ค.  กลุมดาวป ู

      ง.  กลุมดาวมงักร 

36. ถาลากเสนจากกลุมดาวไถขึ้นไปทางดานเหนือ 

จะเจอดาวฤกษอะไรในกลุมดาวววั 

      ก.  ดาวคาสเตอร(Caster) 

      ข.  ดาวคาเพลลา(Capella) 

      ค.  ดาวโพซิออน(Procyon) 

      ง.  ดาวอลัไซโอน(Alcyone) 

33.  ดาวฤกษที่สวางที่สุดในกลุมดาวนายพราน คือ 

     ก.  ดาวไรเจล(Rigel) 

     ข.  ดาวเบลลาทริกส(Bellatrix) 

     ค.  ดาวบีเทลจุส(Betelgeuse) 

     ง.  ดาวบารนารด(Barnard) 

37.  กลุมดาวปลา(Pices) เปนกลุมดาวทีข้ึ่นทาง 

ทิศตะวนัออกพอดี และตกทางทิศตะวันตกพอดี 

จึงเรียกวา 

       ก.  วนัอิควิคนอกซ(Equinox) 

       ข.  วันซมัเมอรโซสทีส(Summer-soistice) 

       ค.  วันวินเตอรโซสทิส(Wint soistice) 

       ง.  ไมมีขอใดถกู 

34. กลุมดาวหมีใหญ(Ursa Maijor) มีดาวฤกษ 

ที่เหน็เปนดาวแฝด คือ 

     ก.  ดาวดูเบ(Dubhe) 

     ข.  ดาวเมแรค(Merack) 

     ค.  ดาวอัลกอร(Alloth) 

     ง.  ดาวมิซาร(Mizar) 

38.  กลุมดาว Crus คือ 

      ก.  กลุมดาวเดนในแถบซีกฟาใต 

      ข.  กลุมดาวที่เล็กที่สุดในทองฟา 

      ค.  กลุมดาววาว 

      ง.  กลุมดาวกางเขตใต 
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39.  สามเหลีย่มฤดูหนาว เกิดจากจนิตนาการ 

ซึ่งเชื่อมระหวางกลุมดาวใดบาง 

     ก.  สารถมี,  เตา,  วัว 

     ข.  นายพราน,  หมาเล็ก,  หมาใหญ 

     ค.  เตา,  คนคู,  หมาเลก็ 

     ง.  นายพราน,  หมีเลก็,  หมีใหญ 

 

40.  ใครตอไปนี้ ที่ใชตําแหนงดาวเหนือมากที่สุด 

     ก.  นกัเดินเรือ 

     ข.  นกัโหรศาสตร 

     ค.  นักดูดาว 

     ง.  นักเดนิปา 
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ตาราง 8  แสดงคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก(r) และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบ 

      เร่ือง ดาวฤกษ  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชัน้ที ่3  หนวยที ่1 จํานวน 10 ขอ 

 

ตาราง 9  แสดงคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก(r) และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบ  

      เร่ือง ดาวฤกษ  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชัน้ที ่3  หนวยที ่2 จํานวน 10 ขอ 

 

 

 

ขอที่ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจาํแนก(r) 

1 0.72 0.48 

2 0.63 0.59 

3 0.60 0.59 

4 0.67 0.45 

5 0.50 0.24 

6 0.79 0.28 

7 0.78 0.31 

8 0.63 0.24 

9 0.60 0.38 

10 0.78 0.38 

ขอที่ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจาํแนก(r) 

11 0.55 0.69 

12 0.55 0.28 

13 0.71 0.31 

14 0.69 0.28 

15 0.47 0.31 

16 0.62 0.48 

17 0.48 0.28 

18 0.48 0.28 

19 0.62 0.28 

20 0.60 0.45 
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ตาราง 10  แสดงคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก(r) และคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบ  

      เร่ือง ดาวฤกษ  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชัน้ที ่3  หนวยที ่3 จํานวน 10 ขอ 

 

 

ตางราง 11  แสดงคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจาํแนก(r) และคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบ  

       เร่ือง ดาวฤกษ  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชัน้ที ่3  หนวยที ่4 จํานวน 10 ขอ 
 

 

 

 

ขอที่ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจาํแนก(r) 

21 0.53 0.38 

22 0.57 0.59 

23 0.59 0.55 

24 0.50 0.59 

25 0.60 0.59 

26 0.38 0.48 

27 0.47 0.31 

28 0.60 0.59 

29 0.47 0.24 

30 0.47 0.31 

ขอที่ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจาํแนก(r) 

21 0.53 0.38 

22 0.57 0.59 

23 0.59 0.55 

24 0.50 0.59 

25 0.60 0.59 

26 0.38 0.48 

27 0.47 0.31 

28 0.60 0.59 

29 0.47 0.24 

30 0.47 0.31 

ขอที่ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจาํแนก(r) 

31 0.31 0.28 

32 0.45 0.34 

33 0.26 0.24 

34 0.64 0.38 

35 0.60 0.38 

36 0.33 0.31 

37 0.28 0.21 

38 0.71 0.45 

39 0.53 0.72 

40 0.53 0.38 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 

คําชี้แจง 

 1.  .ใหพิจารณาขอความตอไปนี้แลวกาเครื่องหมาย    ลงในชองที่นกัเรียนเหน็วาตรงกับ

ความพึงพอใจของนักเรียนดงันี ้

  พึงพอใจมากที่สุด ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง ( 5 ) 

  พึงพอใจมาก  ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง ( 4 ) 

  พึงพอใจปานกลาง ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง ( 3 ) 

  พึงพอใจนอย  ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง ( 2 ) 

  พึงพอใจนอยที่สุด ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง ( 1 ) 

 2.  ความพึงพอใจในการเรียน หมายถงึ ความรูสึกชอบ หรือไมชอบของนกัเรียนในสถานการณ

การเรียนการสอน กรณีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ทีม่ีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 

ที่ผูวิจยัไดออกแบบ และพัฒนาขึ้น ซึง่เกิดจากองคประกอบของบทเรียน รูปแบบการเรียน และ

บรรยากาศในการเรียน 

ตัวอยาง  เชนดานครูผูสอน 

 

 

 จากการตอบนี้ หมายความวา  นกัเรียนพงึพอใจเกี่ยวกบัการรับฟงความคิดเหน็ของนักเรียน

ปานกลาง 

 

ระดับความพึงพอใจ 
 

 
รายการ 

มากที่สุด 

( 5 ) 

มาก 

( 4 ) 

ปานกลาง 

( 3 ) 

นอย 

( 2 ) 

นอยที่สุด 

( 1 ) 
 

1.  ยอมรับความคิดเหน็ของนักเรียน   
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ระดับความพึงพอใจ 
 

รายการ 
มากที่สุด 

( 5 ) 

มาก 

( 4 ) 

ปานกลาง 

( 3 ) 
นอย 

( 2 ) 

นอยท่ีสุด 

( 1 ) 
 

1.  นักเรียนที่เรียนบทเรียน เรียนไดสะดวกรวดเร็ว 

      กวาการเรียนจากการสอนปกต ิ

     

 

2.  ใหความรู และเพลิดเพลนิในเนื้อหาที่นาํเสนอ      

 

3.  นักเรียนสามารถเรียนบทเรียนไดโดยไมจํากัด   

     สถานที ่และเวลา 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.  สามารถทบทวนบทเรียน ไดดวยตนเองตามความตองการ  

 

 

 

 

 

  

 

5.  การนาํเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ มีความชัดเจน      

 

6.  สามารถศกึษาเนื้อหาลวงหนาได      

 

7.  การเรียนบทเรียน ทําใหนักเรียนไมเครียดในการเรียน      

 

8.  นักเรียนชอบที่จะเรียนตามขั้นตอนของบทเรียนที่กาํหนดไว  

 

 

 

 

 

  

 

9.  นักเรียนอยากเรียนวิชาอื่น ๆ ดวยบทเรียน  

     ที่มีการนาํเสนอผังมโนทศันดวยภาพ 

 

 

 

 

 

 

  

 

10.  การเรียนบทเรียน ใหความรูมากกวาตําราเรียน      

 

11.  บทเรียน ที่มีการนาํเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ   

       สามารถสอนแทนผูสอนได 

 

 

 

 

 

 

  

 

12.  การเรียนบทเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดมี 

       สวนรวมในการเรียนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

  

 

13.  นักเรียนพึงพอใจกับแบบฝกหัดที่เฉลยผลไดทันท ี
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ตาราง12  แสดงตารางคาอาํนาจจําแนกรายขอ และคาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความพึงพอใจใน 

      การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย ที่มีการนาํเสนอผงัมโนทัศนดวยภาพ เร่ือง ดาวฤกษ   

      สาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ชวงชัน้ที ่3  จํานวน 13 ขอ  จากกลุมตัวอยางจํานวน 45 คน  

 

 
 
 

 

 

ขอที่ คาอํานาจจาํแนกรายขอ 

1 0.31 

2 0.38 

3 0.43 

4 0.47 

5 0.52 

6 0.61 

7 0.56 

8 0.50 

9 0.35 

10 0.55 

11 0.32 

12 0.53 

13 0.66 

คาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ 0.82 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสอืเชญิผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา 

หนังสอืเชญิผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยกีารศกึษา 
หนังสอืขอความอนุเคราะหในการทดลองเครื่องมือจากโรงเรียน 

หนังสอืขอขอความอนุเคราะหในการทดลองเก็บขอมลูจากโรงเรยีน 
หนังสอืเชญิเปนกรรมการเพิ่มเติมการสอบปากเปลาปริญญานพินธ 
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ภาคผนวก ง 

ภาพประกอบการเขียนบทนําเสนอ (Storyboard) ของ 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ท่ีมีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ 
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ภาคผนวก จ 

ภาพประกอบบตัวอยาง  
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ เรื่อง 

ดาวฤกษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชัน้ที่ 3 
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ภาพประกอบตัวอยางบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการนาํเสนอผังมโนทัศนดวยภาพ  

เร่ือง ดาวฤกษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชัน้ที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาไตเติ้ลเขาสูบทเรียน 1 

หนาไตเติ้ลเขาสูบทเรียน 2 

หนาไตเติ้ลเขาสูบทเรียน 3 
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หนาผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

หนาคําแนะนําการใชบทเรียน 

และความหมายของปุม 

หนาลงทะเบยีน 
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หนาผังมโนทัศนหลัก 

(หนาสารบัญหลัก) 

หนาผังมโนทัศนรอง หรือ 

หนาสารบัญยอย (หนวยที่ 1) 

หนาผลการเรียนรูที่คาดหวัง

หนวยที่ 1 
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หนาผังมโนทัศนรอง หรอื 

หนาสารบัญยอย (หนวยที่ 2) 

หนาผังมโนทัศนรอง หรอืหนา

สารบัญยอย (หนวยที่ 3) 

หนาขอมูลอางอิง 
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หนาผังมโนทัศนรอง หรอืหนา

สารบัญยอย (หนวยที่ 4) 

หนาตัวอยางบทเรียน 

หนาผังมโนทัศนยอย  

หรือหนาสารบัญยอย  

(หนวยยอยที่ 4.1) 
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หนาผังมโนทัศนตัวอยาง

(หนาเนื้อหาหนวยที่ 4) 

หนาคําอธิบายแบบฝกหดั 

หนา 1 

หนาคําอธิบายแบบฝกหดั 

หนา 2 
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หนาตัวอยางแบบฝกหัด

ระหวางเรียน 

หนาตัวอยางประมวลผล 

แบบฝกหัดระหวางเรียน 

หนาคําอธิบายแบบทดสอบ 
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หนาตัวอยางแบบทดสอบ 

หนาตัวอยางประมวลผล 

แบบทดสอบ 

หนาออกจากบทเรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวสมรัตน  เรืองอิทธินนัท 

วันเดือนปเกิด   วันที่ 11 กรกฎาคม 2510 

สถานที่เกิด   อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน  เลขที1่8  หมู 8  ตําบลหนองปลาไหล   

                                                 อําเภอบางละมุง  จงัหวัดชลบุรี 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.2516 – 2521 ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6   

จากโรงเรียนบานหนองชากแงว   

    อําเภอบางละมุง  จงัหวัดชลบุรี 

 พ.ศ.2522 – 2524 ระดับมัธยมศกึษาปที่ 1 – 3   

จากโรงเรียนผนิแจมวิชาสอน   

อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

 พ.ศ.2528 – 2531 ระดับประกาศนียบัตรชั้นตน ปที่ 1 – 3   

                                                 จากโรงเรียนพณิชยการสายประสทิธิ์  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ 

 พ.ศ.2541 - 2543  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู ปที่ 1 – 2  

                                                 จากโรงเรียนเทคนิคพณิชการสัตหีบ  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

 พ.ศ.2543 - 2545 สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา คณะศึกษาศาสตร เทคโนโลยีและ 

                                                 นวัตกรรมการศึกษา  กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2546-2550 ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

จากมหาวิทยาศรีนครินทรวโิรฒ กรุงเทพฯ    
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