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 The purpose of this research was to study on achievement and attitude toward 
science of Mathayomsuksa IV students by using computer multimedia supporting in lecture 
method. The samples were 30 Mathayomsuksa IV students of Mathayomwatsrichanpradit 
school, Samutprakarn, in 1/2009 semester. The instruments consisted of the computer 
multimedia instruction, computer multimedia supporting in lecture medthod, learning 
achievement test and attitude toward science questionnaire. The research was One 
Group Pretest – Posttest Design. The data analysis was done by t – test dependent 
samples. 
 The results of this research reveals that 
  1. Learning achievement of Mathayomsuksa IV students after learning by using 
computer multimedia support lecture method was significantly higher at .01 level. 
  2. The attitude toward science of Mathayomsuksa IV students after learning 
by using computer multimedia support lecture method was significant higher at .01 level. 
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ผูอํานวยการโรงเรียน เทพศิรินทร สมุทรปราการ ผูอํานวยการบุญจักรวาล รอดบําเรอ 
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ที่อํานวยความสะดวกสถานที่ในการทําวิจัย 
ขอบพระคุณ คุณครูเฉลิมขวัญ วิเชียรเขต คุณครูสหัสริน คําพานิช ที่ชวยพิสูจนอักษรและ
แนะนําวิธีการใชไวยากรณภาษาอังกฤษ ขอบพระคุณ คุณครูอริสรา เต็มแสนสุข และคุณครูชนะชัย        
ทับเกษม ที่ใหความสะดวกหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และ
ญาติพ่ีนอง ตลอดจนพี่และเพื่อนนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร) 
ทุกคนที่มีสวนในการแนะนําและใหกําลังใจเสมอมา คุณความดีและประโยชนอันพึงมาจากสารนิพนธ
ฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณแดบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณที่ได
ประสิทธิ์ประสาทวิชาและอบรมสั่งสอน 

 
 

                นุสรา หัวไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

บทที ่  หนา 
      1 บทนํา .......................................................................................................... 1 
   ภูมิหลัง ...................................................................................................... 1 
   ความมุงหมายของการวิจัย ......................................................................... 3 
   ความสําคัญของการวิจัย ............................................................................. 3 
   ขอบเขตของการวิจัย .................................................................................. 3 
        ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ............................................. 3 
   นิยามศัพทเฉพาะ ....................................................................................... 4 
   กรอบแนวคดิในการวิจัย ............................................................................. 6 
   สมมติฐานการวิจัย ..................................................................................... 6 
   
      2 เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ ................................................................ 7 
   เอกสารที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย .............................................. 8 
        ความหมายของมัลตมีิเดีย ....................................................................  8 
        ความหมายของสื่อมัลติมีเดีย ................................................................  9 
        องคประกอบของมัลตมีิเดีย ..................................................................  10 
        มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา .......................................................................  11 
        อุปกรณและโปรแกรมที่ใชในการผลติคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย .................  12 
        การสรางงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย .....................................................  14 
        การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ..........................................  17 
        การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย …....................  18 
        งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย .......................................  18 
   เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ......................... 22 
        ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน ...............................................  22 
        การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ..........................................  22 
        งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ..................  26 
   เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวธิีสอนแบบบรรยาย ........................................  28 
        ความหมายของวิธีสอนแบบบรรยาย .....................................................  28 
        ขั้นตอนของวิธีสอนแบบบรรยาย ...........................................................  30 
        บทบาทของครูในการสอนแบบบรรยาย .................................................  31 
        การนําวิธีการสอนโดยใชการบรรยายไปใชใหมีประสิทธิภาพ .................  32 



สารบัญ(ตอ) 
 

บทที ่  หนา 
      2(ตอ)  
   เอกสารที่เกี่ยวกับเจตคตติอวิทยาศาสตร .................................................... 33 
        ความหมายของเจตคติ ......................................................................... 33 
        เจตคตติอวิทยาศาสตร ......................................................................... 34 
        องคประกอบของเจตคติ ....................................................................... 35 
        การวัดเจตคตติอวิทยาศาสตร ............................................................... 35 
        งานวิจัยที่เกี่ยวกบัเจตคติตอวิทยาศาสตร ............................................. 38 
   
      3 วิธีดําเนินการวิจัย ...................................................................................... 40 
   การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง ................................................ 40 
   แบบแผนการทดลอง .................................................................................. 41 
   เครื่องมือในการทําวิจัย ............................................................................... 42 
   การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ............................................................... 42 
   วิธีการดําเนนิการทดลองและการรวบรวมขอมูล .......................................... 47 
   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล .................................................................... 48 
   
      4 ผลการวิเคราะหขอมูล ............................................................................... 53 
   สัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ........................................................... 53 
   ผลการวิเคราะหขอมูล ................................................................................. 53 
   
      5 สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ ............................................................. 55 
   ความมุงหมายของการวิจัย ......................................................................... 55 
   สมมติฐานการวิจัย ..................................................................................... 55 
   วิธีดําเนินการวิจัย ...................................................................................... 55 
   เครื่องมือในการทําวิจัย ............................................................................... 56 
   วิธีดําเนินการทดลอง .................................................................................. 57 
   สรุปผลการวิจัย .......................................................................................... 58 
   อภิปรายผลการวิจัย ................................................................................... 58 
   ขอเสนอแนะ .............................................................................................. 61 
 
 



สารบัญ(ตอ) 
 

บทที ่  หนา 
บรรณานุกรม ........................................................................................................... 63 
   
ภาคผนวก ................................................................................................................. 71 
      ภาคผนวก ก .......................................................................................................  72 
      ภาคผนวก ข ....................................................................................................... 74 
      ภาคผนวก ค ....................................................................................................... 88 
      ภาคผนวก ง ....................................................................................................... 96 
      ภาคผนวก จ ....................................................................................................... 103 
      ภาคผนวก ฉ ....................................................................................................... 108 
  
ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ ......................................................................................... 182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
 

ตาราง  หนา 
      1 แบบแผนการทดลอง 41 
      2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชัน้  

  มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช  
  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ............................................ 

 
 

53 
      3 เปรียบเทียบเจตคตติอวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  

  กอนและหลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ประกอบการบรรยาย ...............................................................................  

 
 

54 
      4 ผลการประเมนิคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ดานเนื้อหา ...... 89 
      5 ผลการประเมนิคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ดานเทคโนโลยี 

  การศึกษา ............................................................................................... 
 

91 
      6 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร 

  มัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ................................................................ 
 

92 
      7 ผลการประเมนิความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

  ทางการเรียนวิชาชวีวทิยา ....................................................................... 
 

93 
      8 ผลการประเมนิความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเจตคตติอ  

  วิทยาศาสตร ........................................................................................... 
 

94 
      9 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจการจําแนก (q) ของแบบทดสอบ 

  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชวีวทิยา ................................................... 
 

97 
     10 คาเฉลี่ย (x) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาความเชื่อม่ันโดยการหา  

  สัมประสิทธิแ์อลฟา (α – coefficient ) ของแบบสอบถามเจตคติตอ 
  วิทยาศาสตร ........................................................................................... 

 
 

98 
     11 คาแนวโนมประสิทธิภาพคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย .......... 100 
     12 คาประสิทธิภาพคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ....................... 101 
     13 คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  

  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการ  
  บรรยายกอนเรียนและหลงัเรียน ............................................................... 

 
 

104 
     14 คะแนนเจตคติตอวทิยาศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ที่ไดรับการ 

  จัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียประกอบการบรรยายกอนเรียน 
  และหลังเรียน .......................................................................................... 

 
 

106 
 
 



บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ  หนา 
       1  กรอบแนวคิดในการวิจัย .................................................................................   
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 วิทยาศาสตรเปนวิชาหนึ่ง ที่มีความสําคญัตอมนุษยและการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก 
ดังจะเห็นไดจากวิทยาศาสตร เขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของมนุษยในรูปแบบตางๆ ทั้งยัง
ทําใหมีความรูทักษะในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหสามารถดํารงอยูในสังคมได 
อยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (จันทนา บุณยาภรณ. 2539:1)  
และเปนวิชาทีใ่หความรู และกระบวนการเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในปจจุบันเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปวา ความรูทางวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ซ่ึงเปนผล
มาจากความกาวหนาในการศึกษาวิจัย และการคนพบความรูใหม ที่กาวหนาทางวิทยาศาสตร 
อาจกลาวไดวา ความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาศาสตร ในปจจุบันนี้มีอิทธิพลสามารถ
พลิกผนัสังคมมนุษยไปในทางสรางสรรค หรือทําลายลางโดยฝมือมนุษยเอง จึงนับวาวชิาวิทยาศาสตร
เปนวิชาที่สําคัญไมดอยกวาวิทยาการสาขาอื่น ๆ 
 การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการและ เจตคต ิ
ผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุนสงเสริมใหสนใจ และกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร มี
ความสงสัย เกิดคําถามในสิ่งตางๆ ที่เกีย่วกับโลกธรรมชาติรอบตวั มีความมุงม่ันและมีความสุข
ที่จะศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูเพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะหผลนําไปสูคําตอบของคําถาม 
สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถามคําตอบ ขอมูลและส่ิงที่
คนพบจากการเรียนรูใหผูอ่ืนเขาใจได (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวง 
ศึกษาธิการ.  2544: 4)  
 ชีววิทยานั้นเปนสาขาวิชาวิทยาศาสตรบริสทุธ ที่มีความสําคัญยิ่งอีกสาขาหนึ่ง เน่ืองจาก
เปนรากฐานทีส่ําคัญตอการวิจัย และพัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ ความรูทางดานชีววทิยา 
สวนใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางการทํางานของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต กระบวนการ
ดํารงชีวิต การเจริญเติบโตและความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตเปนสวนใหญ ปจจุบันโรงเรียนมัธยม 
วัดศรีจันทรประดิษฐ จังหวดัสมุทรปราการ ไดจัดใหมีการจัดการเรยีนรูรายวิชาชวีวทิยา ว 41241 
เร่ือง ระบบการยอยอาหาร หลักสูตรโรงเรยีนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ  ชวงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2544 จากการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นทางดานการจัดการเรียนรู
เรื่อง ระบบการยอยอาหารคือ  เน้ือหาสวนใหญเปนภาคทฤษฎี มีความสลับซับซอน มีความเปน
นามธรรมยากตอการทําความเขาใจของนักเรียน นักเรียนไมเห็นภาพตัวอยางประกอบที่เปนรูปธรรม 
เน้ือหาที่เปนกระบวนการขั้นตอนตาง  ๆ น้ัน ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายตอการเรียนวิชาชวีวิทยา 
ซ่ึงเปนปญหาที่สําคญัของการศึกษา ในเรื่องนี้ ประกอบกบัความขาดแคลนในดานเทคโนโลย ี จํานวน
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คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น ทาํใหผูเรียนไมสามารถสืบคนและเรียนรูได
ดวยตนเองเพยีงอยางเดียวทุกๆ ชัว่โมงที่เรียน การจัดการเรียนรูในปจจุบันจึงเปนเพียงการบรรยาย
ของครู พรอมทั้งใชสื่อเพาเวอรพอยท และแสดงผลไปยังจอโปรเจคเตอรเปนสวนใหญ นักเรียน
จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
 ถึงแมวาในปจจุบันการจัดการเรียนรูสวนใหญจะเนนผูเรียนเปนสําคญั ผูสอนมีบทบาท
เพียงแคผูชี้แนะ ผูใหคําปรึกษา แตในการจัดการเรียนรูวชิาชีววิทยาบางเนื้อหา นักเรียนไมสามารถ
เรียนรูและทําความเขาใจเนือ้หาที่สลบัซับซอนไดดวยตวัเอง ไมสามารถสรุปความคดิรวบยอด และ
จับใจความสําคัญดวยตนเองได ผูสอนจึงตองใชวิธีการสอนแบบบรรยาย เพ่ือชี้แนะประเด็นสําคัญ
ใหกับนักเรียน อยางไรก็ตาม (กรรพุม บุญทว.ี  2547:9) ไดกลาววา ขอจํากัดที่  ทําใหการบรรยาย
เปนวิธทีี่ครูหลายคนอยากเลิกใชคือ ลักษณะการเรยีนเปนแบบเฉ่ือยชา ผูเรียนไมมีสวนรวมจึงขาด
ความสนใจ ผูสอนควรแกไขขอดอยของวิธกีารบรรยายโดยเตรียมงาน 3 สวนหลัก คือ เตรียมเน้ือหา
สาระ เตรียมการนําเสนอและเตรยีมการใชเทคนิคตางๆ เขาชวยสอน ซ่ึงในขัน้เตรียมการนําเสนอ 
สิ่งที่สําคัญคือการใชสื่อตางๆ ประกอบการบรรยาย อาจใชภาพ หนังสือ เว็บไซต เพ่ือมากระตุน
ความสนใจของผูเรียน ชวยทําใหเน้ือหาเขาใจไดงายขึน้ สถาบันทางการศึกษาตางก็ใหความสําคญั
และตระหนักในเรื่องของการนําเทคโนโลยี มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูในลักษณะของสื่อ 
เปนเรื่องที่ใหความสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะสื่อทางคอมพิวเตอร ในรูปแบบที่สามารถเรียนรูได
จากโปรแกรมบทเรียนรูปแบบตาง  ๆในแตละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
และเสียงประกอบดวยในลกัษณะของสื่อหลายมิติ ปรับปรุงวธิีการนาํเสนอ เชน ผูเรียนสามารถ
โตตอบหรือสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรยีนได ผูเรียนสามารถประเมนิตนเองได เปนตน บทเรยีน
ดังกลาวเรียกวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (ชัยวุฒิ จันมา. 2539: 36) ดวยสมบัติที่คอมพิวเตอร
มัลติมีเดียสามารถรวมเอาสื่อไมวาจะเปนขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทศัน และเสยีง
เขาไวในตัวได ดังน้ัน คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงสามารถใชเพ่ือการนําเสนอแทนสื่อชนิดตางๆ ไดเปน
อยางดี ทําใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับเน้ือหาที่สลับซับซอนไดงายขึ้น เปนผลทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (อรรณพ  อินทชัย. 2541: 61) นอกจากนี้การใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอน
จะทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวทิยาศาสตรมากขึ้น (กรกฎ วงศไชยเสร.ี 2550: บทคัดยอ) เพ่ือให
ตอบสนองนโยบายหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังน้ัน ผูวิจัย จึง
พัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา 
การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวติมุงพัฒนาสมรรถนะสําคัญดานหนึ่งของผูเรียน คือ ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง  ๆ และมีทกัษะกระบวนการ
ทางเทคโนโลย ีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรยีนรู การสื่อสาร การทาํงาน การแกปญหา 
อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน.  2551) 
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัย จึงมีความสนใจในการสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง ระบบ
การยอยอาหารเพื่อใชประกอบการสอนบรรยาย ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด สงเสริม
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ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจไดงายขึ้น พัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีเจตคติ
ที่ดีตอวิทยาศาสตร และจะเปนแนวทางในการผลิตคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย
ในเนื้อหาชีววทิยาอื่นๆ ตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 กอนและหลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
 2. เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและ
หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 1. ทําใหทราบผลการจัดการเรียนรู โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซ่ึงจะ
เปนแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมีประสทิธิภาพตอไป 
 2. ทําใหไดตัวอยางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใชเปนสื่อประกอบการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และเจตคตติอวทิยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 
อันเปนประโยชนตอครูผูสอนในการที่จะนาํไปใชในการพฒันาการจัดการเรียนรูวทิยาศาสตร เพ่ือใหผล
การเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. ทําใหไดแนวคดิในการสงเสริมการจัดการเรยีนรูใหม โดยเอื้อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาสาระวิชาวทิยาศาสตรไดงายขึ้น มีความชอบและเอาใจใสในการเรียนวทิยาศาสตรมากขึน้ 
ซ่ึงจะเปนการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่เรียน
วิชาชวีวทิยา ว 41241 ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนมัธยมวัดศรจัีนทรประดิษฐ 
ทั้งหมด 2 หอง จํานวน  60  คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ที่เรียนวชิาชวีวทิยา ว 41241 ในภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรยีนมัธยม  วัดศรจัีนทรประดิษฐ 
ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เพ่ือใชเปนกลุมตวัอยางในการวิจัย 
จํานวน 30 คน 
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 ระยะเวลาในการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โดยใชเวลา
ในการทดลองสอน 14 คาบ ๆ ละ 60 นาท ี 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาสําหรับการทดลองเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิชาวทิยาศาสตร วิชาชวีวทิยา 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 เรื่อง ระบบการยอยอาหาร โดยมีเน้ือหา ดังน้ี 
  หนวยที่ 1  การยอยอาหารในจุลินทรีย 
  หนวยที่ 2  การยอยอาหารของสัตว 
     - การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
     - การยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
  หนวยที่ 3 การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน 
     - อวัยวะทีเ่กี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน 
     - การยอยอาหารในปาก 
     - การยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
     - การยอยอาหารในลําไสเล็ก 
     - การดูดซึมอาหารในกระเพาะอาหารลําไสเล็กและลําไสใหญ 
     - โรคระบบทางเดินอาหารที่สําคัญ 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ คอื การจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียประกอบการบรรยาย 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก 
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
    2.2 เจตคตติอวิทยาศาสตร   

  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย หมายถึง การนําเสนอ
เน้ือหาที่สอนผานโปรแกรมตางๆ ในคอมพิวเตอร ประกอบไปดวย ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว
และเสยีงเพลงประกอบ ซ่ึงผูสอนใชประกอบการเรยีนการสอนแบบบรรยาย เพ่ือใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในการเรียนที่เนนเน้ือหาสาระ ทฤษฎี ในวชิาวิทยาศาสตร ไดงายขึน้ สรางบรรยากาศ
การเรียนรูที่ดีในระหวางเรียน ทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร ซ่ึงการจัดการ
เรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายมีขั้นตอน ดังน้ี 
   1.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรยีนมีความสนใจในเนื้อหา ใสใจในการเรียนรู
ผูสอนเริ่มนําเขาสูบทเรียนหลากหลายวธิีดวยกัน เชน นักเรียนสังเกตภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
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จากคอมพวิเตอรมัลติมีเดียบนหนาจอเครือ่งฉายโปรเจคเตอร การสนทนาซกัถามทัง้เนื้อหาที่เรียน
ไปแลว การอภิปราย การทดลองปฏิบัติกจิกรรมสั้นๆ เพ่ือเปนการสรางสถานการณเราความสนใจ
ใหกับผูเรียน ใชเวลาประมาณ 10 นาที 
  1.2 ขั้นแจงจุดประสงคการเรียนรู โดยนักเรียนอานจุดประสงคการเรียนรูบนจอเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร แลวแบงกลุมๆ ละ 5 คน 
  1.3 ขั้นดําเนนิกิจกรรมการจัดการเรียนรู โดยผูเรียนจะไดเรยีนรูเน้ือหาจากการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปพรอมๆ กับการบรรยายของครู  ในบางชั่วโมง นักเรียนจะไดสืบคน
ขอมูลทบทวนความรูเดิมจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 1 เครื่องตอนักเรียน 2 - 5 คน มีการตอบ
คําถามจากคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียและอภปิรายรวมกนัในหองเรียน หลงัจากนั้นนักเรยีนแตละกลุม
ตางก็ตอบคําถามในใบงาน 
  1.4 ขั้นสรุป โดยผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปดวยการอภิปราย พรอมทั้งเขียนผัง 
มโนทัศนเพ่ือสรุปความคิดรวบยอด 
  1.5 ขั้นวัดและประเมินผล วัดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
การตอบคําถามในใบงาน การเขียนผังมโนทัศน การทาํแบบทดสอบ 
 2. ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการสอนเรื่อง ระบบการยอยอาหาร 
หมายถงึ คาคะแนนเฉลีย่ที่ไดจากการคาดหวังจากการวจัิยตามเกณฑ 80/80 (เสาวณยี สิกขาบัณฑติ. 
2528: 295) 
   80 ตัวแรก หมายถึง คารอยละของคะแนนจากแบบทดสอบในเนื้อหายอยตางๆ ที่
มีในคอมพิวเตอรมัลติมีเดียระหวางเรียน ซ่ึงไดจากคาเฉลี่ยของคะแนนของผูเรียนทั้งหมดที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
   80 ตัวหลังหมายถึงคารอยละของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน หรือไดจากคาเฉลี่ย
ของคะแนนของผูเรียนทั้งหมดที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวยคอมพิเตอรมัลติมีเดียประกอบการ
บรรยาย 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของผูเรียนที่ไดรับการสอน
จากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการสอนบรรยาย เร่ืองระบบการยอยอาหารโดยวัดพฤติกรรม
ทั้ง 4  ดาน ดังน้ี 
   3.1 ความรู-ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลกึถงึเรื่องราว หรือสิ่งตางๆ ที่
เคยเรียนมาแลวเกีย่วของกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการและทฤษฏทีางวิทยาศาสตร 
   3.2 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การจําแนก เปรียบเทียบ 
อธิบาย แสดงตวัอยาง การขยายความ และแปลความหมายความรูที่ไดโดยอาศยัขอเทจ็จริง ขอตกลง 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎทีางวิทยาศาสตร 
      3.3 การประยุกต หมายถึง ความสามารถในการนําความรู และวิธีการคนควาหา
ความรูไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป โดยเฉพาะในชวีติประจําวัน  
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      3.4 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู โดยผานการปฏิบัติและการฝกฝนอยางมีระบบจนเกิดความชํานาญ 
ความสามารถเลือกใชกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่
สอดคลองกับเน้ือหาในการวิจัย ครั้งน้ีประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความคิดเห็น
จากขอมูล ทักษะการจําแนกประเภท ทกัษะการตคีวามหมายขอมูลและ  ทักษะการลงขอสรุป  
 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบปรนยั 4 ชนิดตวัเลอืกเปนเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตร 
 4. เจตคติตอวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ความรูเชิงประมาณคา 
และแนวโนมที่นักเรียนจะตอบสนองในทิศทางใดทางหนึ่ง ซ่ึงมีองคประกอบดังน้ีคือ ดานความรู 
ดานความรูสึก ดานแนวโนมเชิงพฤติกรรม ที่มีตอวิชาวทิยาศาสตรในดานการเรียนการสอน เน้ือหา
และประโยชนที่ไดรับ ภายหลังจากการเรียนชีววิทยาโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
ซ่ึงในการวัดเจตคตติอวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert 
Scale) เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 สเกล คอื 5, 4, 3, 2, 1 เปน เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ตามลําดับ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรตน                                               ตัวแปรตาม  
   
 การจัดการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย                         1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 ประกอบการบรรยาย                                               2. เจตคตติอวิทยาศาสตร                                    
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังจากที่ไดรับการจัด 
การเรียนรู โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายเรื่อง ระบบการยอยอาหารสูงกวา
กอนเรียน  
 2. เจตคติตอวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังจากที่ไดรับการจัดการเรยีนรู
โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการสอนบรรยาย เรื่อง ระบบการยอยอาหารสูงกวากอนเรียน 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. เอกสารที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
  1.1 ความหมายของมัลติมีเดีย 
  1.2 ความหมายของสื่อมัลติมีเดีย 
  1.3 องคประกอบของมัลติมีเดีย 
  1.4 มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
  1.5 อุปกรณและโปรแกรมทีใ่ชในการผลิตคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.6 การสรางงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.7 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.8 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   1.9.1 งานวิจัยตางประเทศ  
   1.9.2 งานวิจัยในประเทศ 
 2. เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  2.2 การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
   2.3.1 งานวจัิยตางประเทศ  
   2.3.2 งานวิจัยในประเทศ 
 3. เอกสารเก่ียวกับวิธีสอนแบบบรรยาย 
  3.1 ความหมายของวิธีสอนแบบบรรยาย 
  3.2 ขั้นตอนของวิธีสอนแบบบรรยาย 
  3.3 บทบาทของครูในการสอนแบบบรรยาย 
  3.4 การนําวิธกีารสอนโดยใชการบรรยายไปใชใหมีประสิทธิภาพ 
 4. เอกสารที่เก่ียวกับเจตคติตอวทิยาศาสตร 
  4.1 ความหมายของเจตคต ิ
  4.2 เจตคตติอวิทยาศาสตร 
      4.3 องคประกอบของเจตคต ิ
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  4.4 การวัดเจตคตติอวิทยาศาสตร 
  4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวกบัเจตคติตอวิทยาศาสตร 
   4.5.1 งานวิจัยตางประเทศ 
   4.5.2 งานวิจัยในประเทศ 
  

1. เอกสารที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
 1.1 ความหมายของมัลตมิีเดีย  
  มัลติมีเดีย หมายถึง การใชสื่อมากกวา 1 สื่อ รวมกันนําเสนอขอมูลขาวสาร โดย 
มีจุดมุงหมายใหผูรับสื่อสามารถรับขอมูลขาวสารไดมากกวา 1 ชองทาง และหลากหลายรูปแบบ 
(บุปผชาติ ทฬัหิกรณ.  2544: 2 - 3) ไดมีผูใหความหมายและคําจํากัดความ ดังน้ี 
   เมเกิล (Magle. 1990: 68) กลาวถึง มัลติมีเดียวาเปนการนําเสนอภาพ กราฟก
สถานการณจําลอง ตัวหนังสือและเสียงรวมกันภายในเครื่องคอมพิวเตอร โดยสารตางๆ ไดถูกบันทึก
และเรียกมาใชในระบบดิจิตอล ทําใหเกิดการถายเทและหมุนเวียนของสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง 
      ฮอลคอมบ กลาววา (Holcomb. 1992: 683) มัลติมีเดีย หมายถึง เทคโนโลยี
แบบหนึ่งที่ทําหนาที่ในการผสมผสานสิ่งที่เปนขอความกราฟกภาพเคลื่อนไหวเสียง ดนตรี วดิีโอ
ในการนําเสนอ โดยใชคอมพิวเตอรในการควบคุม 
     วอกฮัน (Vaughan. 1993: 4) มัลติมีเดีย หมายถึง การใชคอมพิวเตอรเพ่ือสื่อ
ความหมายโดยผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ ภาพศิลป (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว
ที่สรางดวยคอมพิวเตอร (Animation) และภาพวีดิทศันที่ถายจากของจริง  
      ทเวย (Tway. 1995: 2) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียในความหมายเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นจากการใชขอความ กราฟก และเพ่ิมเสียง Animation 
Graphic และวีดิทัศน และมีความหมายรวมถึง การเอาโปรแกรมที่มีการปฏิสัมพันธเพ่ือใหนักเรียน
สามารถควบคุมขอมูลที่จัดไวใหน้ันไดดวย 
   กิดานันท มะลิทอง (2535: 80) ใหความหมายของมัลติมีเดียวา หมายถึง การ
นําสื่อประเภทตาง  ๆมาใชรวมกัน โดยอาจเห็นการใชกับนักเรียนกลุมใหญ กลุมยอย หรือ ในการศึกษา
รายบุคคล มักจะอยูในรูปของสื่อประสม การใชสื่อประสมนีโ้ดยทัว่ไปจะใชสื่อแตละอยางเปนขั้นตอนไป 
แตในบางครั้งก็อาจใชสื่อหลายชนิดพรอมกันได 
      มธุรส จงชยักจิ (2537: 6) ใหความหมายของมัลติมีเดียวา หมายถึง การเชื่อมโยง 
และรวบรวมขอมูลตางๆ เขาดวยกันโดยใชโปรแกรมประยุกตซ่ึงขอมูลเหลานั้นเปนไดทั้ง ตัวหนังสือ 
ภาพกราฟกภาพเคลื่อนไหว ภาพจากวิดีโอ และเสียง คอมพิวเตอรสือ่ผสมเชิงปฏิสมัพันธที่แทจริง 
ยอมเปดโอกาสใหผูใชไดติดตอ มีปฏิสัมพันธกับเทคโนโลยีเหลานี้ไดโดยตรง 
      ธนะพัฒน ถีรสุข และชเนนท สุขวารี (2538: 1) กลาววา มัลติมีเดีย คือการ
รวบรวมการทาํงานของเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ไฮปอรเท็กซ และวีดิโอ มาเชื่อมโยงกัน
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โดยใชคอมพิวเตอร 
      สุกัญญา ทองรักษ (2539: 31) ใหความหมายของมัลติมีเดียวา หมายถึง การ
นําเอาคอมพิวเตอรมาควบคุมสื่อตางๆ เพ่ือใหทํางานรวมกันในลักษณะของการผสมผสานอยาง
เปนระบบ โดยเปนการรวบรวมการทํางานของเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง วีดีทัศน ไฮเปอรเทกซ 
มาเชื่อมตอกัน 
      ครรชิต มาลัยวงศ (2540: 109) ไดกลาวถงึ สื่อประสมหรือมัลติมีเดียไววาเปน
การประยุกตคอมพิวเตอรที่รวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอความ และขอมูลไวดวยกัน ทําให
ผูใชไดรับขอมูลและขาวสารในรูปแบบตาง ไดครบถวนและนาสนใจมากกวาเห็นขอความอยางเดียว 
      ฤทธิชยั ออนม่ิง (2547: 1) ใหความหมายของมัลติมีเดียวา เปนระบบคอมพิวเตอร
นําเสนอขอมูล ขาวสาร ไดทั้งขอความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และเสียงดนตรี
ประกอบ ซ่ึงนําเสนอในรูปแบบโดยที่มีปฏสิัมพันธโตตอบกับผูใชได 
      กนกศักดิ์ ลุนสําโรง (2551: 20) มัลติมีเดียหมายถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรในการสื่อความหมาย โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิดเขาดวยกนั เชน ขอความ 
กราฟก ภาพเคลื่อนไหวเสยีงวีดิทัศนและระบบโตตอบกับผูใช (Interactive) เพ่ือเราความสนใจ
และเพ่ิมประสทิธิภาพในการเรียนรูมายิ่งขึ้น 
     จากความหมายและคําจํากัดความขางตน สามารถสรุปไดวามัลติมีเดีย หมายถึง การ
นําเสนอขอมูล ในรูปแบบของ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสยีง วีดิทัศน โดยใช ไฮเปอรเทกซมาเชื่อมตอ
ผานคอมพิวเตอรและมีโปรแกรมซอฟตแวรเปนตัวควบคุม เพ่ือสรางความนาสนใจใหกับผูใช 
 1.2 ความหมายของสื่อมัลติมีเดยี 
  กิดานันท  มลิทอง (2535: 256 - 258) ใหความหมายของสื่อประสมหรือสื่อมัลติมีเดีย
ออกเปน 2 กลุม ดังน้ี  
   กลุมแรก เปนสื่อที่ใชโดยการนําสื่อหลายประเภทมาใชรวมกันในการเรียนการสอน 
เชน นําวีดิทศันมาสอนประการบรรยายของคร ูโดยมีสื่อสิง่พิมพประกอบดวย หรือการใชชุด การเรยีน
หรือชุดการสอน การใชสื่อประสมแบบที่ 1 น้ี นักเรียนและสื่อจะไมมีปฏิสัมพันธ โตตอบกัน และจะมี
ลักษณะเปนสือ่หลายแบบ หรือสื่ออเนกทศันตามศัพทบญัญัตขิองพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน 
      กลุมที่สอง เปนสื่อประสมที่ใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการเสนอสารสนเทศ หรือ
การผลิตเพ่ือเสนอขอมูลประเภทตางๆ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสียงในลักษณะที่
เปนสื่อหลายมิติ โดยที่ผูใชมีการโตตอบกับสื่อโดยตรง 
     สื่อมัลติมีเดียแปลความหมายไดหลายอยาง ตามพจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน แปลวา สื่อประสมหรือสื่อหลายแบบซึ่งหมายถึง การใชอุปกรณตางๆ เพ่ือ
รวมกันนําเสนอขอมูลเปนหลัก โดยเนนผลลัพทที่เกิดขึน้จากเทคนิคการนําเสนอ เชน ผลลัพทที่
เกิดขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอรหรือจอรับภาพในรูปแบบอ่ืนๆ (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ. 2544: 2 - 3) 
 



 10 

     ปจจุบันมัลติมีเดียที่ใชกบัเครื่องคอมพิวเตอรไดเพ่ิมความสําคัญไปมากกวานี้ดวย
การเชื่อมโยงโครงสรางของขอมูลตางๆ ทําใหผูใชสามารถโตตอบหรือควบคุมองคประกอบตางๆ ได 
เรียกวา มัลติมีเดียสัมพันธ คือ เทคโนโลยีที่ทําใหมนุษยมีปฏิสัมพันธหรือโตตอบกับคอมพิวเตอร 
เสมือนการสนทนากับบุคคลอื่น (Rosenberg. 1993: 20) คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จึงเปนการแพร 
กระจายความรูที่ไดผล เน่ืองจากสามารถสื่อทั้งการอาน การฟง การเห็นภาพ ทําใหจดจําไดงาย 
นอกจากนีย้ังสามารถคนหาไดรวดเรว็ งายและสะดวกตอการคัดลอกและนาํไปใช ปญหาเรื่องราคา
หนังสือที่ใชคนควาอางอิงที่มีราคาสูงขึ้นทุกขณะจะทําใหคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซ่ึงมักจะมาในรูป
ซีดี-รอมเขามาแทนที่มากขึน้ (Tway. 1995: 4) 
 1.3 องคประกอบของมัลติมีเดีย 
  องคประกอบของมัลติมีเดีย มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวภาพวีดิทศันและการมีปฏิสัมพันธ  (Hall. 1996)  ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 
   1. ตัวอักษร นับไดวาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ ในการเขียนโปรแกรม
มัลติมีเดียโปรแกรมประยุกตโดยมากจะมีตัวอักษรใหผูเขียนสามารถเลือกไดหลายๆ แบบและสามารถ
ที่จะเลือกสีของตัวอักษรขนาดของตัวอักษรไดตามตองการ นอกจากนั้น แลวยังใชตวัอักษร เพ่ือ
เชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธหรือที่เรียกวาไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) เชน การคลิกที่ตวัอักษร เพ่ือ
เชื่อมโยงไปยังที่ตางๆ การจัดเปนลักษณะของเมนู (Menus) เพ่ือใหผูใชเลือกขอมูลที่จะศึกษา 
   2. เสียง เสียงในมัลติมีเดียจะจัดอยูในรูปขอมูลดิจิตอล และสามารถเลนซํ้าได
จากเครื่องคอมพิวเตอรพีซี การใชเสียงในมัลติมีเดีย เพ่ือนําเสนอขอมูล หรือสรางสภาพแวดลอม 
ใหนาสนใจขึ้น เชน เสียงหัวใจเตน เสียงน้าํไหลเปนตน เสียงสามารถใชเสริมตวัอักษร หรือนําเสนอวสัดุ
ที่ปรากฏบนจอภาพไดเปนอยางดี เสียงที่ใชรวมกับโปรแกรมประยุกต สามารถบันทึกเปนขอมูล 
แบบดิจิตอล จากไมโครโฟน แผนซีดีเสียง เทปเสียงและวิทยุได 
   3. ภาพนิ่ง เปนภาพกราฟกที่ไมมีการเคลื่อนไหว  เชน  ภาพถาย  ภาพวาดเปนตน 
ภาพนิ่งมีบทบาทตอมัลติมีเดียมาก เน่ืองจากภาพจะใหผลในการเรยีนรูดวยการมองเห็นไมวาจะ
ดูโทรทัศน หนังสือ วารสาร ฯลฯ จะมีองคประกอบเสมอ 
   4. ภาพเคลื่อนไหว คือ การเคลื่อนไหวของภาพนิ่งในลักษณะตางๆ เพ่ือทําให
เกิดความนาสนใจ หรือทําใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น เชน การเตนของหัวใจ การทํางานของลูกสูบ 
ภาพเคลื่อนไหวมีขอบเขตตั้งแตการสรางภาพนิ่งดวยกราฟกอยางงาย จากนั้นใชโปรแกรมสราง
ภาพเคลื่อนไหว ทําใหภาพนิ่งน้ัน เคลื่อนไหวไดตามตองการ 
   5. ภาพวีดิทัศนการใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวของกับการนําเอาภาพวีดิทัศน
ซ่ึงอยูในรูปของดิจิตอลรวมเขา กับโปรแกรมประยุกตนําเสนอในลักษณะที่เรียกวา ดิจิตอลวีดิโอ  
(Digital Video) โดยคุณภาพของดิจิตอลวีดิโอจะทัดเทียมกับภาพที่เห็นจากจอโทรทัศน ดังน้ัน
ดิจิตอลวีดิโอและเสียง จึงเปนสวนที่ผนวกเขาสูการนําเสนอและสามารถนําเสนอไดทันทีผานจอ
คอมพิวเตอร และเสียงออกทางลําโพงโดยผานการดเสียง (Sound Card) 



 11 

   6. การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ หมายถึง การที่ผูใชมัลติมีเดียสามารถเลือก
ขอมูลไดตามความตองโดยใชตัวอักษร หรือปุม ในการเชื่อมโยง ซ่ึงนับไดวาเปนคุณสมบัติที่โดดเดน 
กวาสื่ออ่ืนๆ 
 1.4 มัลติมีเดยีเพื่อการศึกษา  ( Education Multimedia)  
  เปนโปรแกรมมัลติมีเดียทีผ่ลิตขึ้น เพ่ือใชเปน สื่อการเรยีนการสอน เริ่มไดรับความนยิม
และนํามาใชในการฝกอบรม (Computer Based Training) เชน โปรแกรมการพัฒนาภาษา โปรแกรม
การเพิ่มประสทิธิภาพการทาํงาน โปรแกรมการทบทวนสําหรับเด็ก (CAI) ฯลฯ มี 3 รูปแบบ ดังน้ี 
(สถาพร สาธกุาร.  2540: 110)    
  Self Training โปรแกรมการศึกษาการสรางเพื่อใหผูเรียนไดรับความรู และพัฒนาตนเอง  
ดานทักษะ มีการนําเสนอแบบตางๆ เชน Presentation, Drill and Practice ฯลฯ  
      Assisted Instruction โปรแกรมการศกึษา ชวยในการสอนเนื้อหาตางๆ มีการนาํเสนอ
แบบตางๆ  เชน Tutorial  
      Edutainment  โปรแกรมการศึกษาที่ประยุกต ความบนัเทิงเขากับความรู มีรูปแบบใน
การนําเสนอแบบเกม (Games) แบบสถานการณจําลอง (Simulation) เปนตน  
  ขอดีของคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
   คอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ันนับไดวาเปนการนําเอาระบบของคอมพิวเตอรชวย
การสอนและมัลติมีเดียมาผสมผสานกัน ดังน้ัน จึงไดมีการนําประโยชนของทั้งสองมารวมกัน 
(ทักษิณา สวนานนท.  2530: 214 - 215; อรพันธ ประสิทธิรัตน.  2530: 7 - 8) ดังน้ี 
    1. การใชมัลติมีเดียเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนรูและดึงดูดความสนใจ 
ใหผูเรียนไมเบื่อหนาย 
    2. เปนการเพิ่มความสามารถในการรับรู 
    3. มัลติมีเดียเปนการนําสื่อหลายประเภทมารวมกันเพ่ือเสนอขอมูล ดังน้ัน 
จึงชวยทําใหเกิดความเขาใจ และสื่อความหมายไดดีขึน้ 
    4. ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอรในลักษณะการสือสาร 
สองทาง  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี 
    5. สงเสริมใหผูเรยีนไดเรียนตามเอกัตภาพ 
    6. ผูเรยีนสามารถควบคุมวธิีการเรียนของตนเองได 
    7. มีความแมนยําในวิชาที่เรียน เพราะผูเรียนไดเรียนทีละนอยจากงายไป
หายาก 
    8. มีการใหขอมูลยอนกลับและเสริมแรงใหกับผูเรียนไดอยางรวดเร็ว 
    9. ผูเรียนไมสามารถดูคําตอบไดกอน เพราะเปนการบังคับใหผูเรียนไดเรียนรูกอน
การทําแบบฝกหัด 
    10. ผูเรียนที่มีผลการเรียนคอนขางชาจะมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวา 
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ผูเรียนปกต ิ
        11. ผูสอนกําหนดวิธีการสอนใหตรงกับความตองการของผูเรียนได เน่ืองจาก
คําตอบของผูเรียนอาจเปน แนวทางในการกําหนดบทเรียนใหเรียนไดเร็วชาหรือมีความแตกตาง
กันได 
        12. สามารถสอนมโนทัศน และทักษะไดงายกวาการสอนปกติ เพราะการ
จําลองสถานการณโดยคอมพิวเตอรจะชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายขึ้น 
        13. สามารถประเมินผลของผูเรยีนไดโดยทันทีที่เรียนจบบทเรียน 
        14. เปนการสรางนิสัยรับผิดชอบใหเกิดในตัวผูเรียน 
 ขอจํากัดของคอมพวิเตอรมัลติมีเดยี 
  คอมพิวเตอรชวยสอนแมจะมีขอดี แตก็ยังมีขอจํากัดบางประการในการใชงาน เน่ืองจาก
การนําคอมพิวเตอรมาใชในวงการการศกึษา ตองใชงบประมาณสูง แมราคาเครือ่งจะลดลง แตก็
ตองมีคาใชจายในการดูแลรกัษา การสรางและออกแบบบทเรียน โดยผูสอนเองตองอาศัยเวลา และ
ความสามารถมาก เปนภาระแกผูสอนอยางยิ่ง จึงทําใหโปรแกรมที่ใชในการเรียนการสอนยังมีนอย
และขาดคุณภาพ เม่ือเทียบกบัการออกแบบโปรแกรมเพื่อใชในวงการดานอ่ืนๆ ไมสามารถวิเคราะห
ผลการเรียนรูและความเขาใจของผูเรียนไดถูกตองหากผูสอนมีความรูทางคอมพิวเตอรนอย และ
เกิดความรูสึกวาคอมพวิเตอรมีความสําคญัมากกวาการใชบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนจะไมไดผลดี
มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรไมสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของผูเรียนได เพราะเปนการสอนบทเรยีนตามขั้นตอนทีว่างโปรแกรมไวลวงหนา ซ่ึงผูเรียนบางคน
ที่เปนผูใหญอาจไมชอบ ทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรูได (อลิสา  เสนามนตรี.  2551: 29) 
 1.5 อุปกรณและโปรแกรมที่ใชในการผลิตคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  ในการผลิตงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จะตองใชอุปกรณและโปรแกรมตางๆ ดังน้ี          
(เดวิด ซัวร.  2540: 25 - 50)  
   อุปกรณ (Hard ware) ที่จําเปนในการผลติงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดแก 
    1. เครื่องคอมพิวเตอร ควรประกอบดวย 
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมต่ํากวา 1.0 GHz   
     - หนวยความจํา (RAM) 256 MB 
     - เครื่องขับ CD-ROM ความเร็วอยางต่ํา 8 เทา ขึ้นไป 
     - ขนาดพื้นที่แสดงผลหนาจอ ประมาณ 800 X 600 
     - ความจุฮารดดิสด 2 GB 
     - การดแสดงผล VGA Card หรือ SVGA Card แบบ 24 BIT 
     - จอภาพ (Monitor) ขนาด 17 น้ิวขึ้นไป 
     - การดเสียง (Source Card)  
     - ลําโพงขยายเสียง 1 คู 



 13 

    2. สแกนเนอรหรือกลองดิจิทัล 
    3. เครื่องบันทึกขอมูลลงแผนซีดี (CD Writer) 
   โปรแกรม ที่จําเปนสําหรับการผลิตงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย อาจแบงตาม
ลักษณะการใชงานออกเปนกลุมๆ ดังน้ี 
    1. กลุมจัดภาพและระบายสี สาํหรับใชสรางและตบแตงภาพ เชน Adobe 
Photoshop 
    2. กลุมวาดภาพกราฟก ใชสําหรับวาดภาพลายเสน หรือ Vector Graphic 
เชน Adobe illustrator, Corel Draw, Micrograph Designers เปนตน 
    3. กลุมสรางภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว เปนซอฟทแวรที่ใชสรางภาพวตัถุ
รูปทรงสามมิต ิทั้งแบบที่เปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เชน 3D studio, Crystal Flying Front, 
Elastic Reality เปนตน 
    4. กลุมจัดการเสียง เปนซอฟแวรที่ใชสําหรบัการบันทึกเสียงดนตรี เสยีง
บรรยาย ใหอยูในรูปแบบดิจิทอล เชน Sound Edit, Sound Forge, Wave for Windows เปนตน 
    5. กลุมตัดตอภาพยนตร เปนโปรแกรมสําหรับนําภาพยนตร มาตัดตอให
กระชับ และใสเทคนิคพเิศษเพื่อใหนาสนใจ เชน Adobe Premiere, Video Director, Media 
Merge เปนตน 
    6. กลุมผลิตและจัดการมัลติมีเดีย มีคุณสมบัติที่อํานวยความสะดวก ในการ
จัดการขอมูล เชน การเขียนคําสั่ง การสรางภาพเคลื่อนไหว การจัดการฐานขอมูล การสนับสนนุ
ภาพยนตรและเสียง เปนตน เชน Asymetrix Tool Book, Macromedia Author ware, Macromedia 
Director เปนตน 
 นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองการจัดทําบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ที่มีคุณภาพ รวมถึงการสรางมาตรฐานของการผลิตสื่อบทเรยีนแบบ SCORM 
มาดวย ตั้งแตรุนกอน น่ันคือโปรแกรม Adobe Captivate 3 มีขีดความสามารถสงูในการพัฒนา
สื่อบทเรียนดวยตนเอง รวมถึงรูปแบบการจัดทําขอสอบออนไลนแบบใหม  Adobe Captivate 3 
ไมตองใชทักษะของบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูเขียนโปรแกรมมาก และไมจําเปนตองรูเรื่องเก่ียวกบั 
ภาพเคลื่อนไหว (Action Script) ขอดีคือ ครู อาจารย หรือผูใชงานทั่วไปก็สามารถผลิตสื่อบทเรียน
ไดเองอยางงายดาย แคมีทักษะความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร และความรูดานศลิปะการออกแบบ 
ก็สามารถสรางสรรคงานที่มีประสิทธภิาพไดในรปูแบบหนวยสาระการเรียนรู เน้ือหาหลกัสูตรประกอบ 
การเรียนการสอน หรือสื่อการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย เชน การนําเสนอผลงาน การทํานวัตกรรม
การเรียนการสอนเปนตน (บัณฑิต พฤฒเศรณี.  2551: 1) 
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 1.6 การสรางงานคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 
  หลักและกฎเกณฑการออกแบบคอมพวิเตอรมัลตมิีเดีย 
      คอมพวิเตอรมัลติมีเดียเปนสือ่ที่รวมสื่อหลาย  ๆชนิดเขามาไวดวยกนั มีความสามารถ
ในการตอบโตกับผูใช การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ัน ผูสรางจะตองมีความคิดสรางสรรค
ควบคูไปกับความสามารถในการสรางโปรแกรม และมีความรูทางดานวิทยาศาสตรควบคูกันไป 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนแหลงรวมเทคโนโลยีตางๆ ทั้งการเขียนโปรแกรมคําสั่งงานคอมพิวเตอร 
จนถึงเทคโนโลยีกราฟกและเสียง โปรแกรมมัลติมีเดียที่ดีจะตองมีการออกแบบที่ดี เทคนิคที่แปลกใหม 
การทํางานไมสะดุด จึงจะมีประสิทธิภาพดี นอกจากนี้โปรแกรมมัลติมีเดีย จะตองมีการดึงดูดให
ผูชมมีปฏิสัมพันธโดยที่ตนเองลืมไปวากาํลังตอบโตอยูกับคอมพิวเตอร 
   รูปแบบของการออกแบบขอมูล เพ่ือใชในการนาํเสนองานมัลติมีเดียที่ใชกนัโดย
สวนใหญมีอยู 5 วิธี ธนะพัฒน ถีรสุข; และชเนนทร สุขวาร ี(2538: 107 - 113) กลาวถึงรูปแบบ
การนําเสนอที่ใชกันโดยสวนใหญ 5 วิธ ีดังน้ี 
    1. รูปแบบเสนตรง (Linear Progression) รูปแบบน้ีใกลเคียงกับแบบหนังสือ
ซ่ึงมีโครงสรางแบบเสนตรง โดยผูใชงานเริ่มจากหนาแรกตอไปเรื่อยๆ ถาไมเขาใจก็สามารถเปด 
ยอนกลับไปดไูด โดยมากการนําเสนอผลงานแบบนี ้ มักจะอยูในรูปไฮเปอรเท็กซ ซ่ึงใชขอความ
เปนตวัหลักในการดําเนินเรื่อง รูปวิดีโอหรือแอนิเมชั่นก็สามารถทาํงานไดโดยใสไปในรูปเสนตรง 
รวมทั้งการใสเสียงเขาไปเพือ่เพ่ิมความนาสนใจเขาไปอีกอาจเรียกไดวาเปน Electronic Stones 
หรือ ไฮเปอรมีเดีย (Hyper Media) ซ่ึงเหมาะกับตลาดผูบริโภค และสามารถทํางานไดดี ในทางธุรกิจ
ในรูปแบบของการนําเสนอผลงานมัลติมีเดีย 
    2. รูปแบบอิสระ (Freeform, Hyper Jumping)  รูปแบบอิสระนี้จะกระตุนให
ผูใชงานมคีวามอยากรูอยากเห็นและประหลาดใจ แตภายใตความประหลาดใจนั้น ผูพัฒนาโปรแกรมนี้ 
จะตองจัดโครงสรางภายในใหดี และจะตองเปนผูที่เชี่ยวชาญอยางมาก เพราะตางจากการสราง
งานแบบเสนตรงที่ผูใชเพียงแคเลื่อนจากจอหนึ่งไปอีกจอหนึ่งเทานั้นในรูปแบบน้ีมีการขามไปมา
ระหวางหนาจอหนึ่งไปอีกหนาจอหนึ่ง 
    3. รูปแบบวงกลม (Circular Paths)  มัลติมีเดียที่มีรูปแบบวงกลมประกอบดวย
แบบเสนตรงชุดเล็กๆ หลายๆ ชุด มาเชื่อมตอกัน และกลับคืนสูเมนูใหญ 
    4. รูปแบบฐานขอมูล (Database) ในบางกรณีแอปพลเิคชันเปนแบบฐานขอมูล 
เพราะวามีการบรรจุดัชนีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการคนหา นอกจากนี ้รูปแบบนี้ยังใหรายละเอียด
จําพวกขอความ ภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงสามารถออกแบบใหใชงานไดงาย รูปแบบนี้สามารถ
ใชไดทุกสถานการณที่มีการใหรายละเอียดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลโดยสามารถเพิ่มความสามารถ
ทางมัลติมีเดียเขาไปได 
    5. รูปแบบผสม (Compound Documents) ในรูปแบบนี้เปนการผสมผสาน
รูปแบบทั้งสี่รูปแบบที่กลาวมาขางตน ผูผลิตตองอาศัยความชํานาญในการสรางและบรรจุขอมูล
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สื่อตางๆ ตลอดจนสามารถเชือ่มโยงเขาสูฐานขอมูลใหทํางานรวมกบัแผนภูมิไดอีกดวยและเชนเดียวกับ
รูปแบบมัลติมีเดียอ่ืนๆ การวางแผนและการเตรียมการที่ดีเปนกุญแจนําไปสูความสําเร็จ ดังน้ัน
จึงตองมีความละเอียดรอบคอบเปนพิเศษในการออกแบบและวางแผนเพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น
ภายหลัง 
  ทฤษฏีและข้ันตอนการออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   การออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีองคประกอบสาํคัญสองสวน กลาว คอื 
องคประกอบดานการออกแบบการสอน ใหความสําคญัในการนําแนวความคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ
กับการเรียนการสอนและทฤษฎีดานจิตวทิยามาประยกุตใช และองคประกอบดานการออกแบบ
หนาจอ (Screen Design) เกี่ยวของกับเทคนิคการนําเสนอเนื้อหาบนจอภาพคอมพิวเตอร การจัด
องคประกอบของหนาจอ การใชภาพ กราฟก สี เสียง และตัวอักษรเพื่อการนําเสนอเนื้อหาที่
สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูและการรับรู นอกจากนั้นยังเกี่ยวของกับการออกแบบหนาจอ เพ่ือให
ผูเรียนสามารถควบคุมกจิกรรมการเรยีนรูไดอยางมีประสิทธภิาพตามความถนัดและความสามารถ
ของแตละคนอีกดวย  (อลิสา  เสนามนตรี.  2551: 31) 
   ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral theories) เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้น
จากการเรยีนรู ซ่ึงสามารถสงัเกตพฤติกรรมไดในรูปแบบตางๆ กันและเชื่อวาตวัเสริมแรง (Reinforce)
จะชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตามตองการได โดยสกินเนอร ใหแนวคิดวา การกระทําใดๆ ถา
ไดรับการเสริมแรงจะมีแนวโนมใหเกิดการกระทํานั้นอีก การเสริมแรงสามารถเปนไปไดในรูปแบบ
รางวัลหรือความพึงพอใจที่เกิดจากความสําเร็จในการเรียน หรือการทํากิจกรรมและตวัเสริมแรง
เปนตวัแปรสาํคัญในการเปลีย่นพฤติกรรมหรือการเรียนรูของผูเรียน หลกัการของสกินเนอรไดถูกนําไป
พัฒนาเปนรูปแบบบทเรียนโปรแกรม ซ่ึงมีแนวคิดหลัก ไดแก การแบงบทเรียนแตละบทเปนขั้นยอย
เรียกวา กรอบแตละกรอบประกอบดวยเนื้อหาที่มีความคิดรวบยอดใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจ 
โดยมีการเรียงลําดับจากกรอบที่มีเน้ือหางายไปหายาก เพ่ือใหเกิดการเรียนรูเปนขั้นตอน ซ่ึงผูเรียน 
ตองตอบคําถามในแตละกรอบใหถูกตองกอนจึงจะไปในกรอบตอไปได ทกุครั้งที่มีการตอบคําถาม
ผูเรียนจะไดรับการเสริมแรงและไดรับผลปอนกลับวาตอบถูกผิดในทันที และการใชเวลาในการศึกษา
แตละกรอบนั้น จะขึ้นกับตวัผูเรียน สําหรับตวัเสริมแรงที่ทําใหเกิดแรงจูงใจมี 3 ลักษณะ คือ ตัวเสริมแรง
ที่เปนวัตถุสิ่งของ ตัวเสริมแรงภายในตนเองและตวัเสริมแรงทางสังคม  จากแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู
จากกลุมพฤตกิรรมนิยมสามารถนํามาประยุกตใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ไดดังน้ี 
    1. ควรแบงเนื้อหาบทเรียนเปนหนวยยอยและบอกเปาหมายและวตัถุประสงค 
ใหชัดเจน 
    2. ผูเรียนสามารถเลือกความยากงายของเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความตองการและความสามารถของตน 
    3. เกณฑวัดผลมีความชัดเจนและตอเน่ือง บอกตําแหนงของผูทดสอบได
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โดยเทียบกับเกณฑปกต ิ
    4. ควรใหขอมูลปอนกลับในรปูแบบที่นาสนใจทําใหเกิดแรงจูงใจ ภาพและ
เสียงมีความเหมาะสมและความแปลกใหม กระตุนใหเกิดจินตนาการที่เหมาะสม 
    5. ควรเสนอขอมูลในลักษณะความขัดแยงทางความคิด และสอดแทรกคําถาม
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัย โดยใหหลักเกณฑหรือตัวอยาง เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดหาคําตอบไดเอง 
 ข้ันตอนการออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
  มนตชัย เทียนทอง (2540: 29 - 33) ไดกลาวถึงขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียโดยกําหนดเปนขั้นตอนได ดังน้ี 
   1. การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโปรแกรม 
   2. การวิเคราะหเน้ือหา 
   3. การเขียนบทดําเนินเรื่อง 
   4. การเตรียมขอมูลสําหรับบทภาพ 
   5. สรางโปรแกรม 
   6. ทดสอบโปรแกรม 
   7. การทําเอกสารประกอบบทเรียน 
   8. การจัดเตรียมบทเรียนสาํหรับผูใช 
   9. การจัดทําคูมือการใชโปรแกรม  
 ข้ันตอนในการสรางงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
  การสรางงานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการทํางานกับคอมพิวเตอร จําเปนตองมี
ขั้นตอนในการวางโครงงานหลายขั้นตอน ซ่ึงอาจเทียบไดกับการผลิตหนังสือ หรือผลิตภาพยนตร
เรื่องหน่ึง 
  การจัดสรางจะแบงเปน 3 สวนหลัก (ดารา แพรัตน.  2538: 5 - 6) ประกอบดวย 
   1. การออกแบบ 
    1.1 การเขียนบทดําเนินเรื่อง เปนการเขียนรายละเอียดของบทพูด ขอความ
อักษรอธบิายภาพ บทสนทนา ภาพเคลื่อนไหว การบอกจังหวะของการปรากฏ ภาพ เสียง และอักษร 
รวมถึงเทคนคิพิเศษตางๆ 
    1.2 การทําแผนภูมิ เปนการเชื่อมโยงบท หรือโมดูลยอยแตละสวน จาก
จุดเริ่มตนไปยงัเปาหมายใหมีความสัมพันธตอเน่ือง ซ่ึงเปรียบเสมือนแผนที่การเดินทาง ที่จะทําให
ไมหลงทางไปกับความซับซอนของเนื้อหา 
    1.3 งานเชิงศิลป เปนการออกแบบปุมสัญลักษณ ตวัอักษร ฉากหลัง สี เสยีง 
และสวนประกอบที่ละเอียดออนตางๆ ใหกลมกลืนกัน 
   2. การจัดสราง 
    2.1 ขั้นตอนการจัดสรางงานทุกสวนใหอยูในรปูดิจิทัล หรือสัญญาณคอมพวิเตอร
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แบงเปน 
                 2.1.1 งานดานกราฟก ตั้งแตการจัดวาดรูปบนคอมพิวเตอร การนําภาพนิ่ง
เขามาจากหนังสือ จากสไลด การตกแตงแกไจภาพ การทําภาพ 2 มิติ 3 มิติ หรือแอนิเมชั่น โดย
จัดทําเปนขอมูลกราฟกในรูปแบบตางๆ 
     2.1.2 งานดานวีดีทัศน หรือภาพเคลื่อนไหว การถายทํา การตัดตอ 
การตกแตง แกไข การบีบอัดสัญญาณ การทําดิจิทัลวดีีทัศนในรูปแบบตางๆ ทุกชวงใหเรียบรอย
อยูในรูปแบบของแฟมขอมูลทางคอมพิวเตอร 
     2.1.3 งานดานเสียง การแตงดนตรีประกอบ การตัดตอ การอัดเสียง
บทพากย การแกไขดัดแปลง การผสมเสยีง การบบีอัด การทําเสียงใหเปนสัญญาณดจิิทัลใหเรยีบรอย
ทุกชวง 
     2.1.4 งานดานอักษร การตรวจแกไขลําดับ การสะกดคํา การแบงชวง 
เวนวรรค การเลือกลักษณะตัวอักษร จัดเตรียมในรูปของแฟมขอมูลทางคอมพิวเตอรจัดขอมูล
ทั้งที่เปนกราฟก วีดีทัศน เสียง และตวัอักษรใหเปนหมวดหมู เพ่ือสะดวกในการใชงานรวมทั้ง
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลที่จะตองใชทั้งหมด 
    2.2 งานดานการสรางบทเรียนแบบปฏิสัมพันธดวยอะโดบีแคปติเวท (Adobe 
Captivate) เปนขั้นตอนสุดทายในการนําขอมูลที่เปนแฟมขอมูลทางคอมพิวเตอรทั้งหมดจัดเรียง 
เพ่ือเพ่ิมคําสั่งตางๆ ใหทํางานตอเน่ืองกัน หรือโตตอบกับผูใชงาน การเลิกใชงาน การเริ่มใชงาน 
ใหความชวยเหลือ การติดตัง้ซอฟแวร การทดสอบ การตรวจทุกขัน้ยอย (Rosenberg. 1993: 469 
- 510) 
   3. การผลิตเพ่ือเผยแพร (ดารา แพรัตน.  2538: 6) 
    3.1 เริ่มจากการรวบรวมขอมูลทุกอยางบนฮารดดิสก 
    3.2 เลือกสื่อที่จะบันทึก เชน เน็ตเวิรค ซีดีออดิโอ โฟโตซีดี หรือซีดดี-รอม 
เปนตน 
    3.3 ทดสอบสื่อบันทึก  
  1.7 การประเมินบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดยี 
  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย เปนโปรแกรมที่ใชกับกลุมเปาหมายคือ นักเรียน 
ดังน้ัน สวนประกอบขึ้นมาเปนบทเรียนนัน้ไมวาจะเปน เน้ือหาความรู วิธีการสอน วิธีการเขาสู
บทเรียนและอ่ืนๆ จึงตองถูกตอง และเหมาะสมกับนักเรียนกิจกรรมการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียจึงมีหนาที่ประเมินในเรื่องที่สําคัญ คือ 
   1. วัตถุประสงคโดยพิจารณาวา บทเรียนมีการกําหนดวัตถุประสงค หรือไม 
วัตถุประสงคที่กําหนดควรมีคาทางการศกึษาและเปนวัตถุประสงคที่เปนไปได ใชวัดได 
   2. เน้ือหา โดยพจิารณาความถกูตอง และมีคาสามารถบรรลวุตัถุประสงคที่ตองการ 
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
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      3. การนําเสนอ ควรมีรูปแบบที่นาสนใจ มีกลวธิีตางๆ ในการดึงดูดความสนใจ 
และงายตอการใชงาน 
   4. การวัดผล ควรวัดผลหลังจากการใชบทเรยีนวาไดผลตรงตามวตัถุประสงคหรือไม 
       5. เอกสารประกอบ บทเรียนคอมพิวเตอรที่ดีควรมีเอกสารประกอบการใชเพ่ือ
บอกรายละเอยีด เชนระบบคอมพิวเตอร กลุมเปาหมาย วัตถปุระสงค วิธีการใช เปนตน 
 1.8 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
  หลังจากที่สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเสร็จแลว กอนที่จะนําไปใชสอนควรนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียไปทดลองใช (Try out) ตามขั้นตอนที่กําหนดไวเพ่ือจะไดทราบวา 
บทเรียนนั้นมีคณุภาพหรือไม และปรบัปรุงแกไขใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวอีกทั้งยังเปน 
การสรางความมั่นใจใหกับผูใชอีกดวยโดยการนําไปทดลองใชกับกลุมตวัอยางจากประชากรที่จะใชจริง
และมีขั้นตอนการปฏิบัติดังน้ี 
   1. การกําหนดเกณฑประสิทธภิาพ หมายถึง ระดับประสทิธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่จะทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทําการประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท 
คือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสดุทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพ 
เปน E1 (ประสิทธภิาพของกระบวนการ) และ E2 (ประสทิธิภาพผลลัพธ) นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลีย่
คิดเปนรอยละของคะแนนการทําแบบฝกหัดประกอบกิจกรรม ของนักเรียนทั้งหมดตอคาเฉลี่ยคิด
เปนรอยละของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด น่ันก็ คือประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการ / ประสิทธิภาพผลลัพธหรือ   E1  / E2 
                2. วิธีการคาํนวณหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย โดยคํานวณ
จากสูตร E1  / E2 (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.  2528: 259) E1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
80 ของจํานวนคะแนนที่ผูเรียนทั้งหมดตอบถูกจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนทุกตอนรวมกัน 
E2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนคะแนนทีผู่เรียนทั้งหมดตอบถูกจากการ
ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 1.9 งานวิจัยที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดยี 
  1.9.1. งานวิจัยตางประเทศ  
       จากการคนควางานวิจัยตางประเทศพบวามีผูทําวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
มาเปนเวลากวา 10 ป ซ่ึงแตละงานวิจัยมีการรายงานไว ดังน้ี 
   เดนซ (Dence. 1980: 50 - 54) ไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน
ตั้งแตป ค.ศ. 1969 - 1978 พบวา วิชาที่เหมาะสมและใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ วิชา
วิทยาศาสตร โดยบทเรียนแบบทีใ่หผลดีที่สดุเปนบทเรียนแบบสาขาและแบบฝกทกัษะ โดยใหผลดีกวา
แบบเดิม ประหยัด เวลาในการสอนและนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
   รีด บารบารา บานส (Reed; Barbara Barnes. 1986: DAO - 8613510) ได
ศึกษาเปรียบเทียบการทบทวนวิชาชีววิทยาสําหรับนักเรียนเกรด 10 ของโรงเรยีนแฟรงคลิน เคานที้ 
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ในคารเนสวิลล ในปการศึกษา 1984 - 1985 ที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาชีววิทยาต่ํา โดยใช
สองรูปแบบ ไดแก การทบทวนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับใชแบบฝกปฏิบัติ (worksheet) 
ในที่น้ีผูวิจัยทบทวนเรื่องการสืบพันธุและการถายทอดพันธุกรรมซึ่งมี 4 บท การวัดผลทําเม่ือเรียนจบ 
แตละบทและเมื่อเรียนจบทุกบทแลว ผูวิจัยไดแบงนักเรียนออกเปนสามกลุม กลุมที่หน่ึงจะไดรับ
การทบทวนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนทั้งหมด กลุมที่สองทบทวนโดยการใชแบบฝกปฏิบัต ิและ
กลุมสุดทายจะไดรับการทบทวนโดยการใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับการใชแบบฝกปฏิบัติอยางละครึ่ง 
ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรยีนที่ไดรับการทบทวน โดยคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาที่ไดรับ
การทบทวนโดยใชแบบฝกปฏิบัติแสดงวาคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา
ไดดีขึ้นแตการทบทวนโดยการใชทั้งคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับแบบฝกปฏิบัติใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีที่สุด 
   เคททิงเจอร (Kettinger. 1991) ไดศึกษาถึงความเหมาะสมในการนําคอมพิวเตอร 
มาใชในการเรียนการสอน พบวา สามารถใชไดในหลายกรณี เชน ใชในการนําเสนอขอมูลประกอบการ
ทําปฏิบตัิการ ใชจําลองสถานการณ ปรากฎการณตางๆ ในวิชาเคมี ฟสิกส ฝกปฏิบตัิงานดานตางๆ 
ใชในการศึกษาคนควา พบวา ผูเรียนมีการเรียนรูดีขึ้นและสนใจการเรียนมากขึ้น 
   บารแบกซี โรสแมรี ที (Barbacci, Rosemary T. 1992: DAO 9226522) ได
ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเรียนการสอน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted 
Instructional: CAI) กับคอมพิวเตอรใชสอนแบบจําลองสถานการณ (Computer Simulated Instructional: 
CSI) ในวชิาชวีวิทยาเรื่องกรดนิวคลีอิกและการสังเคราะหโปรตนีสําหรบันักเรียนเกรด 10 โดยแบงเปน 
สองกลุม กลุมหน่ึงเรียนโดยใช CAI โดยศึกษาจากแผนดิสกเรื่อง EDUTCH’s Gene structure 
and Function อีกกลุมหน่ึงเรียนแบบ CSI โดยใช Harley Simulation Construction Kit ผลการวิจัย 
พบวา ไมมีวิธใีดดีกวากัน กลุมที่เรียนดวย CAI มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงกวาวธิี CSI อยางมีนัย 
สําคัญ แตทั้งสองวิธีไมมีความแตกตางในการตอบคําถามแบบเขียนตอบ และนักเรียนทั้งสองกลุมมีเจตคติ
ที่ดีตอการใชคอมพิวเตอร 
   วิลสัน (Wilson. 1992) ไดพัฒนาซอฟแวรสําหรับใชในมหาวิทยาลัย South Carolina 
เพ่ือใชพัฒนาการสอน โดยการบรรยาย และสนับสนุนการเรียนรู โดยการใชการเรียนจากเครือ่ง
คอมพิวเตอร ซ่ึงคอมพิวเตอรเปนผูออกคําสั่ง นักเรียนสามารถโตตอบกับคอมพิวเตอรไดทันทีเหมือนกับ
กําลังเรียนในชั้นเรียน ภายในคอมพิวเตอรจะบรรจุขอมูลตาง  ๆที่จะทําใหผูเรียนเหมือนไดรับประสบการณ
การเรียนการสอนจริง เชน การรับรูขาวสารขอมูล การเรียนจากการสาธิต และการประชุมผานระบบ
คอมพิวเตอร 
   ซัดเบอรี ่ (Sudbury. 1992) ไดวิจัยเกี่ยวกบัมัลติมีเดียในเรื่องการบรูณาการดาน
เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการเรียนการสอน โดยมีจุดมุงหมายในการศกึษาวิจัย เพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงการนําเทคโนโลยีที่หลากหลายที่เรียกกันวา มัลตมีิเดีย มาชวยในการเรียนการสอนนักศึกษา
วิชาคอมพิวเตอรโดยสรางบทเรียนเร่ือง การดูแลรักษาและการใชดิสกเก็ตคอมพวิเตอร โดยการ
สรางภาพสาธิตการใชงานรูปของมัลติมีเดีย ซ่ึงมีทั้งคําอธิบายของเทคโนโลยีตางๆ ที่นํามาใชใน
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บทเรยีน ดวยคาํอธบิายนี้จัดทาํขึ้นสําหรับผูสอน หรือผูสนใจที่ตองการสรางรูปแบบของการใชคอมพวิเตอร
ชวยการสอนในชั้นเรียน 
   แมคโดแนล (McDonald. 1996) ไดศึกษาผลกระทบของมัลติมีเดียในการสอน  
ทางดานผลสัมฤทธิ์และทัศนคติตอการเรียนแบบ Kolb’s Learning Styles โดยศึกษาจากนักเรียน 
298 คน ผลการวิจัย พบวา การใชมัลติมีเดียในการสอนมีผลทางบวกตอทัศนคติของนักศึกษา ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตติอผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนแตละแบบผลของทัศนคติ
ของนักเรียนตอบทเรยีนมัลตมีิเดีย มีผลมาจากผลผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความชอบทางการเรยีน 
   โอโซโก (Osoko. 1999: 4049 - A) ไดศกึษาการใชเทคโนโลยีมัลตมีิเดียเพ่ือ
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรในโรงเรียน St. Louis Public School แหลงขอมูล
ไดจากการสาํรวจกลุมตวัอยางซึ่งเปนครูผูสอน จํานวน 35 คน ผลการวเิคราะหสรุปไดวาเทคโนโลยี
สามารถเปลี่ยนแปลงวธิีการสอนและกอใหเกิดผลในเชงิบวกตอการเรียนการสอน 
  1.9.2 งานวจิยัในประเทศ  
   บุญสืบ พันธดี (2536: 76 - 78) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
ชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ืองโครงสรางและการทํางานของยีนโดยไดปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของบทเรียนใหเปนไปตามเกณฑ 90/90 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
   บรรพต สวุวรรณประเสริฐ; และประทีป ตรีรณโอภาส (2538: 42 - 43) ได
วิจัยเรื่องการผลิตมัลติมีเดียเพ่ือใชสอนคณติศาสตร ผลการวิจัย พบวา ผูทดลองใชรูสึกชอบโปรแกรม
มัลติมีเดียเพ่ือใชสอนหลกัคณิตศาสตร 86 % ผูทดลองใชรูสึกชอบโปรแกรมมลัติมีเดียเพ่ือใชสอนหลัก
คณิตศาสตรทีช่วยใหผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดดี 79 % ผูทดลองใชรูสึกวาตนไดเรียนรูวธิีการใหมๆ  
จากโปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือใชสอนหลักคณติศาสตร 80 % และไมเห็นดวยกับความรูสึกนี้ 20 %  
ผูทดลองใชรูสกึวาโปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือใชสอนคณิตศาสตร จะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตรดีขึ้น 84 % ผูทดลองใชไมมีความรูสกึนี้ 16 % และผูทดลองใชรูสกึวาโปรแกรมมลัติมีเดีย
เพ่ือสอนคณิตศาสตรเปนเรื่องสําคัญ และเปนเรื่องจําเปนในปจจุบันทีร่ายวชิาตางๆ ควรผลติโปรแกรม
เชนนี้สอนรายวิชานั้น 86 % และผูทดลองใชไมเห็นดวยกับความรูสึกนี้ 12 %  
   ปริตร แกวสวาง (2540) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือเรียนเลมเล็ก เชิง
วรรณกรรมไปสูระบบมัลติมีเดียบนซีดี-รอม ในวชิากลุมสรางเสริมประสบการณชีวติ โดยกลุมตวัอยาง
เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่เรียนจาก
หนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมระบบมลัติมีเดียบนซีดี-รอม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 96.53 
และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   กมลธร สิงหปรุ (2541: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกีย่วกับการเรยีนรูวชิาชวีวิทยา 
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับการสอนตามคูมือครู สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 
ผลการวิจัย พบวา บทเรยีนคอมพวิเตอรระบบมัลติมีเดียวิชาวทิยาศาสตร มีประสทิธภิาพตามเกณฑ
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85/85 และเม่ือนํามาใชทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคมุ
พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของกลุม ทดลองทีเ่รียนกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวากลุมควบคมุ 
ที่เรียนตามคูมือครู 
   สมปราถณา วงศบุญหนัก (2541) ทําวิจัยเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมัลติมีเดียในการสอนวชิาฟสิกสสําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 โดยพัฒนาเครื่องมือขึ้นใช
ทดลองกับกลุมตัวอยาง 36 คน พบวาการใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียทําใหนักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนทั้งดานความคิดรวบยอด ดานทักษะกระบวนการ และ
ดานคานิยมทางวิทยาศาสตร โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของการเรียนในรปูแบบกลุมสูงกวาแบบรายบคุคล 
   ชาตรี เกิดธรรม (2542) ไดพัฒนาฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดียที่ใช
ประกอบการสอนปฏิบัติการวิชาชวีวทิยา (ว042) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทีมี่
ประสิทธิภาพผานเกณฑ 80/80 และพบวานักเรียนทีเ่รียนปฏิบตัิการวิชาชวีวทิยาโดยใชฐานขอมูล 
การเรียนรูกับไมใชฐานขอมูลการเรยีนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานสมรรถภาพในการแกปญหา 
ความคิดขั้นสงูดานความคิดสรางสรรคและดานทักษะในการสื่อสารแตกตางกัน 
   สมพงษ สุริยะวงศ (2542: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง “การหมุนเวียน ของเลือดและกาซ” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2  
การสรางบทเรียนใชโปรแกรม Author ware Professional version 4.0 การหาประสิทธิภาพใช
ตามเกณฑมาตรฐานของ Magician ไดคา 1.02 เม่ือนําไปทดลองสอนพบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.01 
   รังสรรค ตันสุขี (2547: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่องโลกและดวงจันทรสําหรบันักเรียนชวงชั้นที ่ 4 ผลการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา 
มีคุณภาพดานสื่อและดานเนื้อหาอยูในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 89.33/87.22 
   สุรภา ชูสวัสดิ์ (2550: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เร่ืองสารชวีโมเลกลุ สําหรบันักเรียนวชิาชพีชั้นปที ่ 2 ผลการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรพบวาผูเรียน
ที่เรียนจากบทเรียนคอมพวิเตอรมับติมีเดีย มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนผานเกณฑรอยละ 80 
ของคะแนนเตม็ ซ่ึงมีจํานวนรอยละ 90.00 ของผูเรียนทั้งหมด 
   อลิสา เสนามนตรี (2551: บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ระบบสื่อประสมเรื่องสารชีวโมเลกุลแบบบูรณากาสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานพุทธิพิสัยทกัษะการทดลองวิทยาศาสตร เจตคติที่มีตอการเรยีนเร่ือง
ชีวโมเลกลุและความคิดขั้นสูงในดานความคดิสรางสรรคของนักเรยีนทีเ่รียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอร
ชวยสอน เปรียบเทียบกบันักเรียนทีเ่รียนดวยการสอนปกต ิผูวิจัยพบวาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน
ที่พัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 คาเฉลีย่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนดานพทุธิพิสัยหลังเรียน
ดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .00 นอกจากนี้ 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับเห็นดวย (X = 4.14) คะแนน
เฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ของแบบทดสอบชวีโมเลกุลของกลุมทดลองมีคามากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคญั
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ทางสถิติที่ระดับ .00 คะแนนเฉลี่ยทักษะการทดลองและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ดาน
ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดริเร่ิม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุมทดลอง
มีคะแนนเฉลีย่เจตคติตอการเรียนชีวโมเลกุลสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .00 
 จากงานวิจัยทัง้ในประเทศและตางประเทศแสดงใหเห็นวา ไดมีผูสนใจศกึษาเกีย่วกับการนํา
คอมพวิเตอรมัลติมีเดียมาใชในการจัดการเรียนการสอนในวชิาวทิยาศาสตร ซ่ึงเปนวิชาที่มีเน้ือหา
ซับซอน โดยเฉพาะวชิา ฟสิกส เคมี และชีววิทยา สําหรับวิชาชีววทิยาไดมีผูวิจัยหลายทานนํา
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาชวยสอนในเนือ้หาที่ซับซอน คือ สารชีวโมเลกุล อยางไรก็ตามในวชิา
ชีววิทยายังมีเน้ือหาที่ยากตอการทําความเขาใจคือ การยอยอาหารและการหายใจระดับเซลล จากการ
คนควางานวิจัยดังกลาวยังไมพบวามีผูใจทานใดไดศึกษา โดยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
มาใชประกอบการสอนบรรยาย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษางานวิจัยน้ี 
 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 2.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
  ชวาล แพรัตกุล (2516: 15 - 17) ใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน 
ความสําเร็จในดานความรูทักษะและสมรรถภาพดานตางๆ ของสมอง น้ันคือ สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 
ควรจะประกอบดวยสิ่งสําคญัอยางนอย 3 สิ่ง คือ ความรู ทักษะ และความสามารถของสมอง
ดานตางๆ 
  ไพศาล หวังพานิช (2523: 137) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวา 
หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกดิจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรมหรือจากการสอนการวัดผลสัมฤทธิ์
จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวา เรียนแลวรูเทาไรความสามารถ
มากนอยเพียงใด 
  จากคํากลาวขางตน สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หมายถึง ความสามารถ 
คุณลักษณะ ความรูซ่ึงเกิดจาการเรียนรูหรือมวลประสบการณตางๆ ซ่ึงประกอบไปดวย ความรู 
ทักษะ และความสามารถของสมองดานตางๆ 
 2.2 การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
  สมจิต สวธนไพบลูย (2527: 8 - 11) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร
ประกอบดวย 2 สวนคือ เน้ือหาความรูทางวิทยาศาสตร และกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
ซ่ึงแสดงออกเปนพฤติกรรม ดังน้ี คือ 
   1. ความรู - ความจํา เปนความสามารถในการระลึกจดจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง 
มโนมติ สมมติฐาน กฎ หลกัการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร  
   2. ความเขาใจ เปนความสามารถในการอภิปรายจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏใน
รูปแบบใหม และแปลความหมายจากสัญลักษณหน่ึงไปสูอีกสัญลักษณหน่ึง 
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      3. การนําไปใช เปนความสามารถในการนําความรู วธิีการทางวิทยาศาสตรไป
ใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับชีวติประจําวัน 
   4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนความสามารถในการใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู ประกอบดวยทักษะการสังเกต  การลงความเห็นจากขอมูล 
การตั้งสมมตฐิาน และการควบคุมตวัแปร 
  นอกจากนีใ้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนจะวัดความสามารถของผูเรียนในการเรียนรู
ตามวตัถุประสงคทางการศกึษาซึ่ง บลูม (Benjamin S. Bloom. 1956) และคณะจําแนกออกเปน 
3 ดาน ซ่ึง สมหวัง คุรุรัตนะ (2539: 51 - 63) และ ภพ เลาหไพบลูย (2542: 97 - 99) ใหคําอธิบาย
ไวดังน้ี 
   1. ดานพุทธิพิสยั เปนการแสดงความรู ความจํา และทักษะทางปญญา ไดแก 
ความเขาใจในเนื้อหาการจัดระบบความคิด การวิเคราะห และการสังเคราะหขอมูลการนําความรู
ไปประยุกตใชและประเมินคณุคาความคิดหรือการกระทํานั้น บลูม จําแนกวัตถุประสงคการเรียน
รูดานพุทธิพิสยั ออกเปน 6 ขั้นตามระดับความซับซอนจากต่ําไปสูงได ดังน้ี 
     1.1 ความรู เปนความสามารถทางสมอง ในการรับรูจดจําเรื่องราวตางๆ วัดได
จากความสามารถในการระลึกออกของบุคคลนั้น แบงยอยเปน 
     1.2 ความเขาใจ เปนความสามารถในการจับใจความของเรื่องแบงเปน 
3 ขอยอยไดแก 
      1.2.1 การแปลความ เปนความสามารถในการบอกความหมายตามนัย
ของเรื่องราวน้ัน 
     1.2.2 การตีความ เปนการถอดความจากหลายๆความหมายตามนัย
ของเรื่องราวน้ัน 
     1.2.3 การขยายความเปนการคาดคะเนหรือพยากรณโดยอาศยัขอเท็จจริง
ที่เปนอยู 
    1.3 การนําไปใช  เปนความสามารถในการนําความรู ทฤษฎี หลักการขอเท็จจริง 
ฯลฯ ไปแกปญหาใหมที่เกดิขึ้นในสถานการณใหมได 
    1.4 การวเิคราะห เปนความสามารถในการแยกแยะความรูตางๆ ออกเปน  
สวนยอยวาประกอบกันอยูอยางไรแตละอันคืออะไรมีความสําคญัและเกี่ยวพันกันอยางไรจําแนกได 
3 ขอยอย ดังน้ี 
      1.4.1 วิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบ
ที่สําคัญหรือหัวใจของเรื่อง 
      1.4.2 วิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธ
ของสวนตางๆ 
                       1.4.3 วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถ ในการหาหลักการของความ
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สัมพันธของสวนสําคัญในเรือ่งนั้น 
    1.5 การสังเคราะห เปนความสามารถในการประกอบสวนยอยๆใหเขากันได
โดยจัดระบบโครงสรางใหมีความเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพมากขึ้น จําแนกพฤติกรรมเปน 3 ขอยอย 
ดังน้ี 

                      1.5.1 สังเคราะหขอความ เปนความสามารถในการเรียบเรยีงถอยคํา
ใหผูกเปนเรื่องราวไดโดยตองอาศัยขอมูลหลายอยางมาสนบัสนนุ พรอมมีตัวอยางความคิดเห็น เพ่ือให
ไดความหมายชัดเจนตามตองการ 
     1.5.2 สังเคราะหแผนงาน เปนความสามารถในการสรางโครงการหรือ 
แผนการในการทํางานตางๆ 
     1.5.3 สังเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการจัดระบบของ 
สวนประกอบใหเปนสิ่งใหมที่มีประโยชนหรือประสิทธภิาพมากขึ้น 
    1.6 การประเมินคา เปนความสามารถในการตดัสินเกีย่วกับคณุคา โดยอาศยั
เกณฑและมาตรฐานเปนหลัก พฤติกรรมการประเมินคา สามารถจําแนกไดเปนการประเมิน โดย
อาศัยขอเท็จจริงภายในและการประเมินโดยอาศัยขอเท็จจริงภายนอก 
   2. ดานทักษะพสิัย เปนวตัถปุระสงคทางการศึกษา ทีใ่ชการวัดความสามารถ
ในการกระทําอยางมีทักษะของผูเรียน เปนการเรียนรู การปฏิบัติงาน เชน การใชเครื่องมือหรือ
อุปกรณตางๆ เกณฑในการวัดความสําเร็จของทักษะที่ออกมาจะสัมพันธกับผลที่ออกมาจริง ซ่ึง
จะเกี่ยวของกับความความถูกตองแมนยํา ความรวดเร็ว ระดับความดีของผลงานซึ่งอาจเปรียบเทียบ
โดยอาศัย ขอมูลจากภายนอกเปนเกณฑตัดสิน 
   3. ดานเจตพิสัย เปนวัตถุประสงคทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการแสดงความรูสึก 
เจตคตคิุณธรรม หรือคานิยมตอคน ความคิดหรือสิ่งของ สามารถวัดไดจากพฤตกิรรมความรูสึก
ที่แสดงออกมา สามารถแบงระดับการเรยีนรูดานเจตพิสัย ออกเปน 5 ดาน ไดแก การรับรู การ
ตอบสนอง การสรางคานิยม การจัดระบบคานิยม และการสรางลักษณะนิสัยตามคานิยม  
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดแบงทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรโดยอาศยัตามแนวทางของสมาคมอเมริกัน เพ่ือความกาวหนาทางวทิยาศาสตร (American 
Association for the Advancement of Science – AAAS) กําหนดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร
ไว 13 ทักษะประกอบดวยทักษะขั้นพ้ืนฐาน (Basic science process skills) 8 ทักษะ และ
ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ (Integrated Science Process Skills)  5 ทักษะ ดังน้ี  (ภพ เลาหไพบูลย. 
2542: 15 - 30) 
   ทักษะข้ันพื้นฐาน 
    1. ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึงความสามารถในการใชประสาท
สัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน แตควรใชใหมากที่สุดทําการสัมผัสโดยตรงกับวตัถุ
หรือปรากฎการณตางๆ ควรสังเกตอยางละเอียดหลายครั้ง โดยไมตองใชประสบการณ หรือความ
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คิดเห็นสวนตวัอธิบายหรือตีความหมายสิ่งที่สังเกตได 
    2. ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึงความสามารถในการใชเครื่องมือวดั
หาปริมาณของสิ่งตางๆ ไดอยางถกูตอง สามารถเลือกใชเครื่องมือไดเหมาะสมกบัสิง่ที่ตองการวัด
และสามารถอานคาจากการวัดไดถูกตองรวดเร็วและใกลเคียงกับความเปนจริงพรอมทั้งมีหนวย
กํากับเสมอ 
    3. ทักษะการคํานวณ (Using Numbers) หมายถึงความสามารถในการ
บวก ลบ คูณ หาร หรือจัดกระทํากับตัวเลขที่แสดงคาปริมาณของสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
    4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) หมายถึงความสามารถในการจัด
จําแนกหรือเรียงลําดับวตัถุ หรือสิ่งที่อยูในปรากฏการณตางๆ ออกเปนหมวดหมู โดยมีเกณฑใน
การจัดจําแนก 
    5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซกบัสเปซและสเปซกับเวลา หมายถึง
ความสามารถในการระบุ 1) ความสัมพันธระหวาง 2 มิติกับ 3 มิติ 2) สิ่งที่อยูหนากระจกเงากับ
ภาพทีป่รากฏในกระจกเงาจะเปนซายขวาของกันและกนัอยางไร 3) ตําแหนงที่อยูของวตัถุหน่ึงกับ
อีกวัตถุหน่ึง 4) การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของกบัเวลา 
    6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing data and 
Communication) หมายถึงความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวดั การทดลอง
จากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลน้ันดีขึ้น 
    7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถใน
การอธิบายขอมูลที่มีอยูอยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย 
    8. ทักษะการพยากรณ (Prediction) หมายถึงความสามารถในการทํานาย
หรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนาโดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดขึ้นซํ้าๆ หรือความรูที่เปนหลักการ
กฎและทฤษฎมีาชวย 
   ทักษะข้ันผสมหรือบูรณาการ 
     1. ทักษะการตั้งสมมตฐิาน (Formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถ
ในการใหคําอธิบายสิ่งซ่ึงเปนคําตอบลวงหนากอนที่จะดําเนินการทดลอง 
    2. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง
ความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคําหรือตวัแปรตางๆ ใหเขาใจตรงกัน และ
สามารถสังเกตและวัดได 
    3. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling 
Variables) หมายถึงความ สามารถในการที่จะบงชี้ไดวาตวัแปรใดเปนตวัแปรตน ตวัแปรตาม หรือ
เปนตวัแปรทีค่วบคุมการหาความสัมพันธ ที่เกิดขึ้นระหวางตัวแปรในสมมติฐานหนึ่งๆ 
    4. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง ความสามารถในการดําเนิน 
การตรวจสอบสมมติฐานโดยการทดลอง ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบ
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การทดลอง การปฏิบตัิ การทดลองตามที่ออกแบบไว โดยการใชอุปกรณไดอยางถูกตอง และการบันทึก
ผลการทดลอง 
    5. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting data and 
Conclusion) หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของขอมูลที่ไดจัดกระทํา และอยูใน
รูปแบบทีใ่ชในการสื่อความหมายแลวรวมทัง้บอกความหมายของขอมูลในเชิงสถติิดวย และสามารถ
ลงขอสรุป โดยการนําเอาความหมายของขอมูลที่ไดทัง้หมด สรุปใหเห็นความสมัพันธของขอมูล
ที่เกี่ยวของกับตวัแปรทีต่องการศึกษาภายในขอบเขตการทดลองนั้น 
   จากคํากลาวขางตน ในการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรจะตองวัด
ความสามารถในการไดรับรูเน้ือหาวิทยาศาสตร ประกอบไปดวย ความรูความจํา ความเขาใจ 
การนําไปใช การวิเคราะหและความสามารถในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบ
ไปดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตางๆ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการ
คํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหาความสมัพันธระหวางสเปซกับสเปซ และสเปซ
กับเวลา ทักษะการจัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะ
การพยากรณ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทกัษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทกัษะการกําหนด
และควบคุมตวัแปร ทักษะการทดลอง ทักษะการตคีวามหมายขอมูลและลงขอสรุป 
 2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  2.3.1 งานวจิยัตางประเทศ 
   บอรด (Bard. 1975: 5947 - A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพของนักศึกษาที่ Southern Colorado State College โดยใชบทเรยีนสําเรจ็รูปกับการสอน
ตามปกติ กลุมทดลองสอนโดยใชบทเรียนสาํเร็จรูป กลุมควบคุมสอนแบบปกติปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกัน 
   ทอโร (Tauro. 1981 :643 A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนวิชาเคมีและเจตคติตอวิชาเคมีของนักศึกษาที่เลือกลงเรียนวิชาเคมี 127 มหาวิทยาลัย
คอนเนคติกตั ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม กลุมแรกใชคอมพิวเตอร  
ชวยสอนกลุมที่สองใชการเรียนการสอนตามปกติ ผลการวิจัย พบวานักศึกษาที่เรียนจากคอมพิวเตอร
ชวยสอนจะมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคตติอวิชาเคมีในเชิงบวกสูงกวากลุมที่ใชการเรยีน
การสอนตามปกติ และนักศกึษายังแสดงความคิดเห็นวาคอมพวิเตอรชวยสอนวิชาเคมีเปนรูปแบบ
การเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพชวยเพิ่มความกระตือรือรนและแรงจูงใจในการเรียนยิ่งขึ้น 

   โอเดน (Oden. 1982: 1063 - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน              
วิชาคณิตศาสตรและวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 9 โดยการเรียนจากคอมพิวเตอร
ชวยสอน และเรียนจากการสอนแบบบรรยาย พบวา นักเรียนกลุมทีเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน
มีเจตคตทิี่ดีตอวิชาคณิตศาสตรและมีคะแนนสูงกวากลุมที่เรียนจากการสอนแบบบรรยายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
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   กิซารา (Gizara. 1989: 3236 - B) ไดวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีจากการเรยีนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนแบบปกติ โดยกลุมหน่ึง
ใหเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน อีกกลุมหน่ึงเรียนดวยโปรแกรมการเรียน ผลการวิจัย พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรียนดวยคอมพวิเตอรชวยสอนดีกวากลุมที่เรียนดวยโปรแกรม
การเรียน 
   ฮุนเชลและฮิล (Hounshell; & Hill. 1989: 543 - 549) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยาจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน และการเรียนแบบปกติ ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคตขิองกลุม ที่เรยีนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนดกีวากลุมที่เรยีน 
ดวยการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ 
   ชาง (Chang C - Y. 2002: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา Earth Science ของนักเรียนเกรด 10 จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
ใชครเูปนศูนยกลางและแบบใชนักเรยีนเปนศูนยกลาง ผลการวิจัย พบวา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน
ของกลุมที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนแบบใชครูเปนศูนยกลางดีกวากลุมที่เรียนแบบใชนักเรียน
เปนศูนยกลาง 
  2.3.2 งานวจิยัในประเทศ 
   จันทรเพ็ญ หาญจิตตเกษม (2532: บทคดัยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ ความคงทนในการเรียนรูวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 53 คน โดยกลุมทดลองเรียน
โดยใชบทเรยีนสื่อประสมและกลุมควบคุมเรยีนแบบปกติ ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสื่อประสมกับเรียนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิความคงทนของการเรียนรูของนักเรยีนทีเ่รียน โดยใชบทเรยีนสื่อประสมกับแบบปกติ แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิและบทเรียนสื่อประสมมีประสิทธิภาพ 89.92/80.09 
   ธวัช หมอยาดี (2532: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ที่มีและไมมีเสียงประกอบ กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองมีจํานวน 48 คน ผลการศึกษา พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวชิาภาษาอังกฤษของนักเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเสียง
ประกอบ และไมมีเสียงประกอบในบทเรยีนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เม่ือวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังจากเรยีนเสร็จแลว 2 สัปดาห และ 4 สัปดาห พบวา นักเรียน
ที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเสียงประกอบมีความคงทนในการเรียนสูงกวานักเรียนทีเ่รียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไมมีเสียงประกอบอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
   กฤตวิรรณ รอบคอบ (2542: บทคัดยอ) ศกึษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิแ์ละความ
คงทนในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน กลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมผลการวิจัย พบวา 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนทีเ่รียนจากบทเรยีนคอมพวิเตอร
ชวยสอนกับกลุมนักเรียนที่เรียนตามปกตแิตกตางกัน 
 จากงานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวามีผูทีส่นใจศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนแบบปกติหรือแบบบรรยายทั้งในประเทศ และ 
ตางประเทศ ตางก็สรุปวาคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถทําใหผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นได 
สามารถนํามาใชสอนไดจริง 
 

3. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวธิีสอนแบบบรรยาย 
 3.1 ความหมายของวิธีสอนแบบบรรยาย 
  การสอนแบบรรยาย เปนการสอนที่ผูสอนเปนฝายบอกเลา อธิบาย หรือถายทอด
ความรูแกผูเรียนในรูปของคาํพูดโดยผูสอนเปนฝายเตรยีมเน้ือหา (มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2550: 5 - 8) ไดสรุปลักษณะของการสอนแบบบรรยายดังน้ี 
    1. เปนการสอนที่เปนการสื่อความหมายทางเดียว กลาวคือ ผูสอนเปนฝายให
ความรูแกผูเรียนโดยมีผูเรียนเปนฝายรับ คือ ฟง และอาจจดบันทึกสาระสําคัญของเน้ือหาที่ครูบอก
หรืออธบิายนั้นตามไปดวย 
    2. เปนการสอนที่ผูสอนมีบทบาทมากในขณะจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะมี
พฤติกรรมในระหวางการเรียนการสอนมากกวาผูเรียน กลาวคือ พฤตกิรรมของผูสอน คือการพูด 
อธิบาย บอก เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขามาในเนื้อหาวิชาที่ถายทอดให โดยนัยดังกลาว 
ผูเรียนยอมมีโอกาสนอยในการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน จนบางครั้งดูเหมือนวามี
พฤติกรรมทีเ่ฉื่อยชาไป 
  จากคํากลาวขางตนสรุปไดวา วิธีการสอนแบบบรรยาย หมายถึง การสอนที่ผูสอน
เปนผูบอกกลาว อธิบายและถายทอดความรูใหกับผูเรียน โดยที่ผูเรียนมีบทบาทเพียงเปนผูรับฟงความรู 
และปฏบิัตติามที่ผูสอนบอกกลาวเทานั้น 
  รูปแบบวิธีสอนโดยใชการบรรยาย 
   วิธีสอนโดยใชการบรรยายสามารถจัดไดหลายรูปแบบ รูปแบบที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลายมีดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2550: 5 - 13) 
    1. การบรรยายโดยผูสอนอธิบายเนื้อหาสาระของบทเรียนโดยตลอด การบรรยาย
ในรูปแบบน้ีผูสอนตองรับผิดชอบในเนื้อหาวิชาเพียงคนเดียว รูปแบบการสอนนี้ใชกันอยางแพรหลายมาก 
เพราะเตรียมการสอนงาย แตทั้งน้ีการสอนจะมีประสิทธิภาพหรือไมอยูที่ตัวผูสอน ถาหากผูสอน
มีความสามารถทางการพูดสงู รูเน้ือหาวชิาอยางดีวิธกีารบรรยายในลกัษณะนี้ ก็จะเปนที่สนใจสําหรับ
ผูเรียนอยางมาก ปญหาอยูที่วาผูสอนจะพัฒนาความสามารถเหลานีอ้ยางไร  
          2. การบรรยายโดยใชสื่อการสอนประกอบ การสอนบรรยายในลักษณะนี้เปน
การบรรยายอยางเปนทางการโดยอาจมีผูรับผิดชอบรวมกันหลายคนและใชสื่อการสอนหลายอยาง 
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ผูรับผิดชอบประกอบดวยผูรูเฉพาะเรื่องในดานตางๆ เพ่ือประโยชนของการสอน มีการจัดเตรียม
และเสนอการบรรยายอยางมีระบบระเบยีบและประสานกันอยางดี ลักษณะการบรรยายแบบนี้ เนนหนัก
ที่การเสนอเนื้อหาและขอมูลชนิดที่สรางความสนใจใหแกผูเรียนอยางมาก การดําเนินการสอนอาจตองมี
สถานทีเ่ฉพาะโดยตรง ซ่ึงจะตองมีอุปกรณทุกอยางพรอมมูลจะตองมีผูรูเฉพาะทางโสตทศันศกึษา
อยูประจํา ซ่ึงอาจตองเสียคาใชจายสูงและมักเปนที่นิยมกันในประเทศอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ 
โดยทั่วไปโรงเรียนแตละแหงอาจจัดเตรียมหองบรรยายแบบนี้ไวเพียงหองเดียวหรือสองหองเทานั้น 
การจัดการสอนบรรยายโดยใชสื่อการสอนประกอบ จะชวยแกปญหาความเบื่อหนายของผูเรียนไดมาก 
แตความสัมพันธของผูเรียนและผูสอนจะเปลี่ยนไป ผูสอนไมคอยมีบทบาทตอผูเรียนมากนัก แตตอง
ใชเวลาในการเตรียมการสอนมาก ตองการผูรับผิดชอบหลายคนและตองเสียคาใชจายดวย โดยเหตุน้ี
ความนิยมจึงหันไปสูการบรรยายแบบการที่ผูสอนรบัผิดชอบคนเดียวแตอาศัยโสตทศันศกึษาเพยีงคนเดียว 
หรือสองคน มาชวยในการวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการใชสื่อเพ่ือประกอบการสอน 
    3. การบรรยายเชิงอภิปราย การบรรยายแบบนี้เปนการบรรยายอยางไมเปน
ทางการเพื่อการสอนผูเรียนกลุมใหญ แตก็ไมควรมีจํานวนมากเกินไป การบรรยายเชิงอภิปราย 
ผูเรียนและผูสอนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดมากกวารปูแบบอ่ืนๆ และไมเปนทีร่บกวน
เพ่ือนรวมชั้นเกินไป จึงเรียกไดวาการบรรยายเชิงอภิปราย การบรรยายแบบนี้ มีใชมากเชนเดียวกบั    
แบบแรก แตผูสอนมักจะใชเทคนคิและวธิีการแบบแรกมาใชกับแบบน้ี ซ่ึงแทที่จริงแลวการสอน  แบบนี ้
ควรใชเทคนคิของการซักซอมและอภิปรายมาใชประกอบดวย น่ันคือ เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม
ในการซักถามหรือตอบคําถามในขณะที่กําลงัสอน การบรรยายผสมกับการอภิปรายนี้ ผูสอนจะตองเปน
นักคิด นักอภิปราย มีความรูและความเขาใจกวางขวาง ในขณะเดียวกันก็จะตองใจกวางดวย เพราะ
เม่ือผูเรียนตอบคําถามอะไรมาแลว ถาไมตรงกับที่ผูสอนตั้งไวก็จะตองรับฟงและพยายามอธิบาย
เพ่ิมเติมเพ่ือใหผูเรียนเขาใจ 
 จากคําอธิบายขางตน สามารถสรุปรูปแบบการสอนโดยใชการบรรยายได คือ การบรรยาย
โดยผูสอนอธิบายเนื้อหาสาระของบทเรียนโดยตลอด ซ่ึงเปนวิธทีี่นิยมเพราะเตรยีมการสอนงาย 
ผูสอนจะตองมีทักษะในการพดูที่ดีการสอนจงึจะมีประสทิธภิาพ สาํหรบัการบรรยายโดยใชสื่อการสอน 
ประกอบ เปนวิธีทีใ่ชสอนผูเรียนกลุมใหญ อาจมีผูบรรยายหลายคนหรอืคนเดียวก็ได และตองอาศัย
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ มีอุปกรณพรอม และสื่อที่ใชจะตองนําเสนอไดอยางนาสนใจ ซ่ึงผูวิจัย
มีความคิดเห็นวา ในการนาํเสนอสื่อการสอนของผูบรรยายนัน้จะตองชวยอธบิายเนือ้หาสวนทีย่าก
ตอการเขาใจของนักเรียนใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผูสอนจึงควรเตรยีมสื่อทีแ่สดงภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
ที่เอ้ือตอการทาํความเขาใจของผูเรียนพรอมทั้งบรรยายใหผูเรียนฟงจะชวยทําใหผูเรียนเขาใจใน
บทเรียนไดดียิ่งขึ้นสําหรับการบรรยายเชิงอภิปราย ผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซ่ึงผูสอน
สามารถนําวธิแีรกและวธิีน้ีมาใชผสมกนัได ผูสอนจะตองเปนนักคิด นักอภิปราย มีความรูความเขาใจ
อยางกวางขวาง เม่ือผูเรียนตอบคําถามไมตรงกับที่ผูสอนตั้งไวจะตองรับฟง และอธบิายเพื่อเติมได 
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 3.2 ข้ันตอนของวิธีสอนแบบบรรยาย 
  สิริวรรณ ศรพีหล และ พันทิพา อุทัยสุข (2526: 59) ไดกลาวถึงขัน้ตอนการสอน
แบบบรรยายที่มีประสิทธิภาพ สรุปได ดังน้ี 
   1. ขั้นเตรียมการสอน ในการเตรียมการสอน ครูควรรูจักผูเรียนเปนอยางดี ไมวา
จะเปนความรูและประสบการณเดิม เพ่ือเตรียมบทเรียนใหเหมาะสม จัดลําดับขั้นตอนของเนื้อหา
เรียงลําดบัตามความสําคัญโดยคํานึงถึงระดับความรู ภาวะของผูเรยีน และเวลาในการดําเนินการสอน 
นอกจากนั้น ผูสอนควรเตรียมการประเมินผลเพื่อทดสอบวาผูเรียนเขาใจเนื้อหามากนอยเพียงใด
และพิจารณาดูวาการบรรยายตอนใดควรใชสือ่การเรียนอะไร หรือไมแตทั้งน้ีควรคํานึงถึง ความคลองตวั
ในการใชและความเหมาะสม 
   2. ขั้นอธบิายดําเนินตามขั้นตอนตางๆ ตามที่ไดเตรยีมไวแลวในขณะทีบ่รรยาย
พฤติกรรมการสอนของครูควรเปนดังน้ี 
     2.1 บอกหวัขอหรือเน้ือเร่ืองโดยสังเขปและวตัถปุระสงคของบทเรยีนกอนบรรยาย 
     2.2 ผูสอนควรจดหวัขอยอยๆ ลงบนกระดานดํา เพ่ือใหผูเรียนสามารถติดตาม
บทเรียน และจดเนื้อหาสาระสําคัญลงในสมุดจดของตนได 
           2.3 ขณะที่บรรยาย อาจตั้งคําถามเพื่อทดสอบความเขาใจของผูเรียนเปน
ระยะๆ รวมทั้งเปนการดึงความสนใจของผูเรียนกลับมายังบทเรียน ในกรณีที่ผูเรียนเริ่มเบื่อหนาย
การเรียนการสอน 
    2.4 ถาผูเรียนไมเขาใจบทเรียน หรือการสื่อความหมายของผูสอนไมดีพอ 
ตองคอยกระตุนใหผูเรียนถามปญหาไดบาง 
    2.5 ในขณะที่สอนผูสอนควรใหผูเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับผูสอน 
เชน การใหจดเน้ือหาสาระสําคัญของบทเรียน และเปนการดึงความสนใจของผูเรียนอีกดวย 
   3. ขั้นสรุป ผูสอนควรสรุปประเด็น หรือสาระสําคัญของบทเรียนทุกครั้ง อาจสรุป      
เปนระยะๆ ตามหัวขอ หรือสรุปรวมขั้นสดุทายก็ได 
   4. ขั้นติดตามผล หลังจากที่เรียนไปแลว ผูสอนควรติดตามผลวาผูเรียนมีความ
เขาใจในเนื้อหามากนอยเพียงใด อาจเปนการถามคําถามที่เกี่ยวของกับเนื้อหา การทดสอบยอย            
การมอบหมายงานใหไปศึกษาตอ หรือคนควา เปนตน 
  จากคํากลาวขางตนสรุปไดวา ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบบรรยายแบงเปน 4 ขั้น คือ 
ขั้นเตรียมการสอนโดยพิจารณาถึงระดับความรูผูเรียน และประเมินความรูผูเรียน พิจารณาวาชวงใด
ควรใชสื่อประเภทใด ขั้นอธบิายมีการบอกหัวขอยอย มีการตั้งคําถามขณะสอน มีการกระตุนให
ผูเรียนถาม มีกิจกรรมเสริมเพ่ือดึงความสนใจของผูเรียน ขั้นสรุปมีการสรุปประเด็น หรือสาระสําคัญของ
บทเรยีนและขัน้ติดตามผลโดยการถามคําถามเพื่อทดสอบวาผูเรียนมีความเขาใจมากนอยเพียงใด 
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 3.3 บทบาทของครูในการสอนแบบบรรยาย 
  เน่ืองจากการสอนแบบบรรยายนั้นครเูปนผูมีบทบาทมากที่สุด ดังน้ัน การเรยีนการสอน
จะไดผลดีเพียงใดขึ้นอยูกับการสอนของครูเปนสําคัญ ยุพิน พิพิธกุล ไดกลาวถึง บทบาทของครู
ในการสอนแบบบรรยายไววา (ยุพิน  พิพิธกุล.  2519: 44 - 45) 
   1. ครูตองวางโครงสรางการสอนอยางดี เน้ือหา และวัสดุที่จะนํามาใชประกอบการสอน
จะตองเรียงลาํดับอยางมีเหตุผล 
      2. ไมควรบรรยายนานเกินไปสําหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาอาจใชเวลา 15 - 20 นาท ี
ถานานเกินไปนักเรียนจะเบือ่และไมสนใจฟง 
   3. ครูจะตองแสดงความเปนกันเองกับนักเรียนในขณะที่สอน อาจจะเดินไปรอบๆ 
หองเรียน มีการเคลื่อนไหว อยายืนอยูกับที่ตลอดเวลา 
   4. ควรจะบรรยายใหนักเรียนฟง เพียงเพ่ือชวยใหเกิดขอคิดเทานั้น ขณะที่ครู
บรรยายอาจเขียนบนกระดานดําใหนักเรียนจดเอง หรือใชคําถามสอดแทรกบาง 
   5. เร่ืองบุคลิกภาพเปนสิ่งสําคญั ครจูะตองแตงกายใหเรียบรอยใหสมกับที่เปนคร ู
นอกจากนี้แลวยังจะตองใชจิตวทิยากับนักเรียนดวย การที่ครูมีอารมณขันจะชวยไดมาก ครูจะตอง
พยายามใหนักเรียนรูสึกวาครูใกลชิดกบันักเรียนตลอดเวลา 
   6. ครูจะตองกระตุนใหนักเรียนทุกคนไดฟงครู โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเรียนไม
ควรคุยกันในระหวางที่ครูกําลังบรรยาย ตองแสดงใหนักเรียนเห็นวา ครูมีเรื่องสําคัญที่จะอธิบาย
ใหนักเรียนฟง 
   7. ครูจะตองใชวาทศลิปในการสอน ถามเพื่อทีจ่ะกระตุนใหผูฟง ฟงดวยความสนใจ  
 ขอดี 
  1. เสียเวลานอยเพราะสามารถบรรยายขอเทจ็จริงไดมากในเวลาจํากัด 
  2. ใชสอนนักเรียนไดโดยไมจํากัดจํานวน 
  3. สะดวกในการนํามาใชสอน ผูสอนไมตองมีภาระในการเตรียมสภาพแวดลอม ใน
การเรียนรู และอุปกรณตางๆ มากนัก 
  4. ผูสอนสามารถสอนไดดวยความมั่นใจ สามารถเตรียมเร่ืองใหพอดีกับเวลาไดเพราะ
ผูสอนเปนผูพูดฝายเดียวตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลา จึงสามารถกะเวลาใหพอดีกับเรื่องที่เตรียมไวได 
 ขอจํากัด 
  1. เปนการสื่อสารทางเดียว ครูเปนฝายพูดคนเดียวสวนมาก มีโอกาส ทราบความคิด และ
ความเขาใจของนักเรียนนอย 
  2. ไมถูกตองตามหลักการเรียนรูที่ดี เพราะนักเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ ดวย
ตนเองไดนอย 
  3. การสอนจะไดผลดีเม่ือผูสอนมีความสามารถในการบรรยายอยางดี ทําใหผูฟงเขาใจ
ไดชัดเจน ถูกตอง ไมเบื่อที่จะฟง และครตูองเตรียมการสอนมาอยางดี 



 32 

  4. เปนการฝกใหนักเรียนเปนผูรับ ขาดการฝกนิสัยในการคนควา หาความรูทําให
ขาดทักษะในการแสวงหาความรู และการใชแหลงความรู 
 3.4 การนําวิธีการสอนโดยใชการบรรยายไปใชใหมีประสิทธิภาพ 
  การสอนแบบบรรยายจะมีประสิทธภิาพไดน้ัน ขึ้นอยูกับปจจัย โอกาสและสถานการณ
หลายประการเปนตนวา 
  3.4.1 วัตถุประสงคการสอน เง่ือนไขประการแรกที่ควรพิจารณาก็คือ วัตถุประสงค     
การสอนโดยปกติ บทเรียนหรือหนวยการสอนหนึ่งๆ ผูสอนจะตองทําแผนการจัดการเรยีนรู ในเบื้องตน 
จะตองกําหนดวัตถุประสงคการสอนในลกัษณะวตัถุประสงคเชิงพฤตกิรรมเสียกอน วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมนี้จะเปนเง่ือนไขหน่ึงวาควรจะใชวิธีการสอนแบบบรรยาย หรือไม วตัถุประสงคเชิงพฤตกิรรม
ดานพุทธิพิสัยน้ัน มีอยูหลายระดับ ตั้งแตระดับความจํา ความเขาใจ   การนําไปใช  การวิเคราะห 
การสังเคราะห และการประเมินผล จากธรรมชาตขิองการสอนแบบบรรยายจะเหน็ไดวา ผูสอน
ถายทอดความรูใหผูเรียนในลักษณะของการบอก อธิบาย ใหขอมูลเปาหมายของการสอนแบบบรรยาย
จะเหมาะสมกับวตัถุประสงคที่ตั้งไวในระดบัตนๆ คือตองการใหผูเรียนมีความรูความจํา ความเขาใจ
ในเนื้อหาของบทเรียน ถาบทเรียนเนนพฤติกรรมที่จะใหผูเรียนสามารถวิเคราะห แกปญหาหรือ
ประเมินผลไดแลว การสอนแบบบรรยายยอมไมเอ้ืออยางแนนอน 
  3.4.2 ผูเรียนในระดับเด็กเล็กยอมไมเหมาะที่จะไดรับการสอนแบบบรรยาย เพราะสมาธิ
หรือความตั้งใจในการฟงมีไมมากนัก หรือยังไมเขาใจศัพทคํายากๆ ที่อาจมีในการบรรยายดวย 
ทําใหการสอนแบบบรรยายขาดคุณคาไป แตถาเปนเด็กโตการสอนแบบบรรยายอาจไดผล เพราะสมาธิ
ของการฟงดีขึน้ สามารถฟงการบรรยายไดนานและเขาใจคําพูดในเชงินามธรรมมากขึ้น โดยปกติ
การสอนแบบบรรยายจะเหมาะสมกับผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป แตระดับที่ต่ําลงมานั้นอาจ
ไมเหมาะสม สวนเรื่องจํานวนผูเรียนนั้น การสอนแบบบรรยายสามารถใชไดกับผูเรียนจํานวนมาก 
นับวาเปนขอดีขอหน่ึง 
  3.4.3 เวลาเปนเง่ือนไขอีกขอหน่ึงที่จะทําใหการสอนแบบบรรยายมีคุณคาหรือไม 
เน่ืองจากธรรมชาติของการสอนแบบบรรยายไมสงเสริมใหผูเรียนมีกิจกรรมระหวางการสอนมากนัก 
คือเปนฝายฟงมากกวา ดังนั้น เวลาทีใ่ชในการบรรยายจงึไมควรยาวเกนิไปหรือใชเวลามากจนทําให
ผูเรียนเบื่อหนายและไมอยากสนใจบทเรียนอีกตอไป 
 นอกจากเงื่อนไขทีย่กตัวอยางมาแลวนั้น การสอนแบบบรรยายจะมีคณุคามากขึน้ ถาใชใน
สภาพการณตอไปน้ี 
  1. เม่ือตองการเสนอขอมูลที่เปนที่ยอมรบัของคนทั่วไปหรือขอมูลที่ไมตองการพิสูจน
อะไรมากนัก 
  2. เม่ือตองการดึงความสนใจของผูเรียน เชน เม่ือเริ่มบทเรียนใหม จําเปนตองใหผูเรียน
ไดรับขอมูลใหมหรือขอมูลพ้ืนฐานบางประการ 
  3. เม่ือตองการใหผูเรียนไดรูเน้ือหาสาระของบทเรียนตามขั้นตอนของหลักสูตรแต
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มีเวลาจํากัด 
  4. เม่ือตองการใหผูเรียนมีความรูหรือมโนมติเบื้องตนกอนที่จะแยกยายไปประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ 
  5. เม่ือตองการใหผูเรียนไดรับความรูพ้ืนฐานทีผู่เรียนยังไมไดเรียนหรือเคยรับรูมากอน 
  6. เม่ือขอมูลหรือความรูน้ันๆ ยงัมีขอโตแยงหรือยังสับสนอยู ก็ควรใชวิธีการบรรยาย
มากกวาการเรียนการสอนโดยวิธีอ่ืน 
  7. เม่ือมีเวลาในการเรียนจํากัด แตขอมูลหรือความรูที่จะสอนนั้นมีมากและกระจัดกระจาย 
  8. เม่ือตองการสรุปบทเรียนหรือสิ่งที่ไดศึกษาคนความาแลว ซ่ึงเปนการใหมโนมติ
ขั้นสุดทาย 
  9. เม่ือตองการจะทบทวนบทเรียนที่ไดเรียนไปแลวใหแกผูเรียน 
  10.เม่ือตองการอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมจากที่ไดเรียนไปแลว 
 ถึงแมวาปจจุบันนี้วธิีการสอนแบบบรรยาย ครูสวนใหญไมนิยมใชสอน แลวเปลีย่นมา
ใชวธิีการสอนตางๆ ที่มีหลกัการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ แตผูวิจัยก็มีความเชื่อวา วิธีการสอน
แบบบรรยายยังมีความสําคญัตอการสอนวิชาชวีวทิยาบางเนื้อหา เม่ือผูสอนบรรยายเนื้อหาที่เรียน
ประกอบกับการเลือกใชสื่อการสอนคอมพิวเตอรที่สามารถแสดงภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว จะเพ่ิม
ความนาสนใจในการเรียนรู ผูเรียนสามารถทําความเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดงายขึ้น 
 

4. เอกสารที่เก่ียวกับเจตคติตอวทิยาศาสตร 
 4.1 ความหมายของเจตคติ 
    เจตคติ (Attitude) มาจากคําวา “ Aptus” ในภาษาลาตนิ ซ่ึงหมายถงึความเหมาะเจาะ   
(Fitness) หรือการปรุงแตง (ศักดิ์  สุนทรเสณ.ี 2531: 1) คําวา “ เจตคต”ิ หมายถึงทาทีหรือ
ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง นอกจากนั้นยังมี ผูใหความหมายของเจตคติไวอีกมากมาย 
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
  ประสาท อิศรปรีดา (2523: 177) ใหความเห็นวาเจตคติเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรูสึก
นึกคิดความเชื่อความคิดเห็น และความรูหรือความจริง รวมถึงความรูสึกที่เราประเมินคาออกมา
ทั้งในทางบวกและทางลบ เปนเรื่องเก่ียวกับความรวมมือ ไมรวมมือ ความกลา ความอดกลั้น ไม
อดกลั้น เปนเรื่องของความรูสึกที่เรามีตอผูอ่ืน ตอตัวเราและสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา 
  พวงรัตน ทวีรัตน (2540: 106) ใหความหมายวา เปนความรูสึกของบุคคลอันเกิด
จากการเรียนรูและประสบการณเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตอสิ่งตางๆ ไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งซ่ึงอาจเปนไปในทางสนบัสนนุหรือตอตานก็ได 
  วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพพันธ เดชะคุปต (2542: 6 - 7) ไดใหความหมาย
ของเจตคตวิา ลักษณะหรือทาทีหรือพฤตกิรรมที่บุคคลแสดงออกมา ซ่ึงขึ้นอยูกับความรูสึกของ
แตละบุคคล ลกัษณะของผูมีเจตคตเิปนคณุสมบัติที่เอ้ือตอการเปนนกัคิดหรือมีทักษะการคิดหรอื
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มีทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร เปนตน 
  ออลพอรท (Allport. 1935: 810) ใหความหมายของเจตคตวิา หมายถึง สภาวะ
ความพรอมของจิตใจและประสาทที่เกิดจากประสบการณ ซ่ึงจะเปนสิ่งกําหนดทิศทางหรือมีอิทธิพล
ในการสนองตอบของบุคคลตอสถานการณหรือสิ่งเราที่มาที่มาเกี่ยวของดวย บุคคลจะสรางหรือ
เกิดเจตคติไดจากการพูดจากับครอบครวั เพ่ือนฝูงและเรียนรูจากประสบการณโดยตรง 
 4.2 เจตคตติอวิทยาศาสตร 

  พิสิทธิพ์จน ไชยานุกลู (2544: 20 - 25) ไดกลาวถึงเจตคตติอวทิยาศาสตรเกีย่วกับ
ความรูสึกที่มีตอวทิยาศาสตรและนักวิทยาศาสตร จึงเปนเจตคติดานจิตพิสยั (Scribes. 1983: 597) 
เจตคติตอวทิยาศาสตร จึงหมายถึง ความรูสกึและความเชื่อม่ันของนักเรียนที่มีตอวิทยาศาสตรทั้งดาน
ดีและไมดีเกี่ยวกับคุณประโยชน ความสําคัญของเน้ือหาวิชาวทิยาศาสตร 
  Haladyna; & Shaughnessy (1982: 548) พบวา ผูวิจัยแตละคนตางกใ็หความหมาย
ของเจตคตติอวิทยาศาสตรแตกตางกันออกไป ซ่ึงพอจะสรุปได ดังน้ี 
   1. เจตคตเิชิงวทิยาศาสตร เปนความเชื่อในความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 
   2. เจตคติตอวิทยาศาสตรเปนความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
นักวิทยาศาสตร 
   3. เจตคติตอการสอนวิทยาศาสตร เปนความรูสึกของผูเรียน ที่มีตอกิจกรรม
วิทยาศาสตรหรือวิธีสอน ความสนใจทางวิทยาศาสตร 
   4. เจตคตติอหลกัสูตรวทิยาศาสตร เปนการรับรูของผูเรยีนเกี่ยวกบักจิกรรม ที่
หลากหลายสวนตางๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร 
   5. เจตคตติอวทิยาศาสตรเปนความรูสึกของผูเรียนตอเน้ือหาวิชาวทิยาศาสตร 
  สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (2544: 149)  กลาววา  เจตคติ
ตอวิทยาศาสตรเปนความรูสกึของบุคคลตอวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนผลจากการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยผาน
กิจกรรมที่หลากหลาย ความรูสึกดังกลาว ไดแก ความพอใจ  ความศรัทธาและซาบซึ้ง  เห็นคุณคา และ
ประโยชน ตระหนักในคุณและโทษ ความตัง้ใจเรียนและเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรการเลือกใชวิธี
ทางวิทยาศาสตรในการคิดและปฏบิัติ การใชความรูทางวิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพ โดยใครครวญ  
ไตรตรองถึงผลดีและผลเสีย  
  จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา เจตคติตอวิทยาศาสตร หมายถงึ ความรูสึกนึกคิด 
ความเชื่อที่แสดงออกมาเปนทาทีคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยในทศิทางใดทิศทางหนึง่อาจจะสนับสนุน
หรือตอตานทีมี่ตอวิชาวิทยาศาสตร 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร (ทบวง  
มหาวิทยาลัย.  2525: 55) ไดแบงเจตคตอิอกเปน 2 ลักษณะ คือ 
  1. เจตคตเิชิงบวกเปนความพรอมที่จะตอบสนองในลักษณะของความพึงพอใจและ
เห็นดวย อาจทําใหบุคคลอยากกระทํา อยากไดหรืออยากใกลสิ่งน้ัน 
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  2. เจตคติเชิงลบ เปนความพรอมที่จะตอบสนองในลักษณะของความไมพึงพอใจ ไมเห็นดวย 
อาจทําใหบุคคลไมอยากกระทํา ไมอยากไดหรือไมอยากเขาใกลสิ่งน้ัน 
 4.3 องคประกอบของเจตคต ิ
  เจตคติ ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ (Freeman. 1970: 248) กลาวคือ 
                   1. องคประกอบดานความรู เปนเรื่องของการรูของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหน่ึง อาจ
เปนการรับรูเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณตาง  ๆวารูไดอยางไร รูในทางดีหรือไม ทางบวก
หรือทางลบ อันจะกอใหเกิดเจตคติขึน้ หากรูสิ่งหนึ่งในทางดีก็จะมีผลใหเกิดเจตคตติอสิ่งน้ันในทางดี 
แตถารูสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทางไมดีก็จะทําใหมีเจตคตทิี่ไมดีตอสิ่งน้ันดวย ถาไมเคยรูจักสิ่งใดเลยกจ็ะ
ไมเกิดเจตคตขิึ้นและหากไมมีสิ่งใดในโลกก็จะไมเกิดเจตคตติอสิ่งใดเลย 
   2. องคประกอบดานความรูสึก เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับดานอารมณ เปนความรูสึก
ที่ถูกเราจากการรูน้ันโดยเม่ือรูสิ่งใดจะทําใหเกิดความรูสึกในทางดีหรือไมดี หากรูสึกไมดีตอสิ่งนั้น ก็
จะมีผลใหไมชอบและเกิดความไมพอใจในสิ่งน้ัน ดังน้ันความรูสึกนี้จะทําใหเกิดเจตคตใินทางใดทางหนึ่ง 
   3. องคประกอบทางดานแนวโนมในเชิงพฤติกรรมหรือการกระทําเปนความพรอม
ที่จะตอบสนองตอสิ่งนั้นๆ ในทางใดทางหนึ่ง เชน สนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ หรือขัดขวางตอสู
และทําลาย เปนตน 
  ในการวัดเจตคติของบุคคลทีมี่ตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง สามารถเลือกวัดองคประกอบ ทาง 
ดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสามดานพรอมกันได ในที่น้ีผูวจัิยจะเลือกวัดทั้ง 3 องคประกอบ 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวสัดุอุปกรณ การสอนวิทยาศาสตร (ทบวง 
มหาวิทยาลัย. 2525: 57 - 58) ไดเสนอแนวทางในการพฒันาเจตคตทิีดี่ตอวิทยาศาสตร 
   1. เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกประสบการณเพ่ือการเรียนรูอยางเต็มที ่โดยเนนวธิี 
การเรียนรูจากการทดลองใหนักเรียนมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   2. มอบหมายใหทํากิจกรรมการทดลองทางวทิยาศาสตร ฝกการทํางานเปนกลุม 
เพ่ือทํางานรวมกับผูอ่ืน ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ฝกรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และขณะ
นักเรียนทําการทดลอง ครูตองใหความชวยเหลือและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
   3. การใชคําถามหรือการสรางสถานการณเปนการชวยกระตุนใหนักเรียนสามารถ
สรางเจตคตทิางวิทยาศาสตรไดดี 
   4. ในขณะทําการทดลองควรนําหลักจิตวิทยามาใชในรูปตางๆ เพ่ือใหเด็กไดฝก 
ประสบการณหลายๆ ทาง ไดแก กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว สถานที่แปลกใหม การใหความเอาใจใส
ของครู เปนตน ในการสอนแตละครั้งพยายามสอดแทรกลักษณะเจตคติตามความเหมาะสมของ
เน้ือหาบทเรียนและวัยของนักเรียน 
 4.4 การวัดเจตคตติอวิทยาศาสตร 
  ปรียาพร วงคอนุตรโรจน (2534: 214 - 215) ใหความเห็นวา การที่เจตคตคิอนไป
ทางนามธรรมมากกวารปูธรรมเปนความรูสึกหรือความเชื่อของบุคคล ซ่ึงมีการเปลีย่นแปลงได จึง
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ไมสามารถวัดเจตคติไดโดยตรง แตวัดไดจากแนวโนมของบุคคลที่แสดงออกทางภาษาและวัดในรปู
ของการแสดงความคิดเห็น หรืออาจสังเกตจากการกระทํา คําพูด การแสดงสีหนา ทาทาง การสัมภาษณ 
ความรูสึกนึกคิด แตแบบวดัหรือเครื่องมือที่นักจิตวิทยานิยมใชกันมากจะอยูในรูปแบบสอบถามหรือ
แบบสํารวจที่เรียกวา แบบวดัเจตคติ ในการสรางเครื่องมือวัดเจตคติน้ัน จะตองมีความชัดเจน หรือ
ระบวุาเปนเจตคตติออะไร ดังนั้น ในการสรางเครื่องมือวัดผลดานเจตคตติอวิทยาศาสตร จะตองกําหนด
ขอบเขตของสวนที่เปนเปาหมาย วาเปนเจตคตติอสิ่งใดใหชัดเจน แนนอนกอน แลวจึงตองกําหนด
โครงสรางของพฤติกรรมดานเจตคติอีกดวย 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2538: 29 - 30) ไดกลาวถึง การ
วัดพฤติกรรมดานเจตคตติอวิทยาศาสตรไว 2 ลักษณะ ดังน้ี 
  1.  พฤติกรรมในระดับความรูสึกนึกคิด ประกอบดวยพฤตกิรรมตางๆ ดังน้ี 
    1.1 พอใจในประสบการณการเรียนรูที่เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร 
    1.2 ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร 
    1.3 เห็นคุณคาและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    1.4 ตระหนักในคณุและโทษของการใชเทคโนโลยี 
  2. พฤติกรรมในระดับการแสดงออก ประกอบดวยพฤติกรรมยอย 2 สวนคือ 
    2.1 การแสดงออกในระดับการศกึษาเลาเรียนประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ
ดังน้ี 
      2.1.1 ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
      2.1.2 เรียนหรือเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรอยางสนุกสนาน 
      2.1.3 เลือกใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคิดและปฏบิัต ิ
    2.2 การแสดงออกในระดับการนาํไปใช 
      2.2.1 ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรม 
      2.2.2 ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยใครครวญไตรตรอง
ถึงผลดีและผลเสีย 
 วิธีการสรางเครื่องมือวัดเจตคต ิ
  สุชาดา จันทรเอม (2536: 241 - 246) กลาววาวิธขีองลิเคอรท มีผูนิยมใชแพรหลายมาก
ที่สุด มาตราสวนชนิดนี้ ประกอบไปดวยประโยคตางๆ มากมาย โดยใชแสดงความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจตอสิ่งตางๆ หรือเรื่องราวตางๆ ใหผูเลือกแสดงความรูสกึของตนเองออกมาตามมาตราสวน
เปน 5 ขั้น และมีการคดิคะแนนตามวิธกีารโดยเฉพาะกจ็ะทราบเจตคตขิองผูตอบได(ลวน และอังคณา 
สายยศ. 2536: 152 - 162); (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 107) วิธีน้ีมีหลักการ ดังน้ี 
  1. ขอความตองครอบคลุมชวงเจตคตทิั้งหมด 
  2. การตอบแตละขอความจะบอกถึงเจตคตทิี่มีอยู 
  3. จุดที่ตอบน้ันอาจกําหนดไดจากจํานวนเปอรเซ็นตของกลุมตัวอยางที่เคยตอบ
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ขอน้ันมากอน 
  4. เจตคตขิองแตละคนอาจกําหนดไดจากการรวบรวมคําตอบของผูทําการทดสอบ
จากขอความตางๆ ในมาตราวัดนั้นออกมาในรูปคะแนนเฉลี่ย 
 วิธีการสรางมาตราวัดเจตคติมีข้ันตอน ดังน้ี 
  1. รวบรวมขอความใหมีปริมาณมากพอและครบถวนครอบคลมุ แตละขอความอาจเขียน
ขึ้นเองหรือนํามาจากผูอ่ืนและควรเปนขอความที่คนมีเจตคติตางกันจะตอบแตกตางกันทันทีลักษณะ   
ขอความจะเปนทาง บวกและทางลบไมควรเปนขอความกลางๆ 
  2. ตรวจสอบขอความ ใหความหมายของเจตคติตอสิ่งที่จะศึกษานั้นใหแจมชัดขอความ
ควรครอบคลุมลักษณะที่สําคญัของสิง่ที่จะศกึษาใหครบถวนทุกแงมุม พิจารณาดวูาขอความที่นํามาใช
น้ันสอดคลองกับการตอบเพียงใด โดยผูสรางขอความเองและนาํไปใหผูมีความรูในเรื่องนั้นๆ ตรวจสอบ 
ดังน้ัน จะตองมีขอความที่เปนไปในทางบวกและลบมากพอ เม่ือนําไปวิเคราะหแลวเหลอืจํานวนขอความ
ที่ตองการ 
  3. กําหนดการใหคะแนนคาํตอบของแตละตวัเลอืก วิธีการสรางมาตราวัดแบบลเิคอรทนี้
นิยมใชวิธีกําหนดกําหนดคาตัวเลข กบัความรูสึกแตละระดับ โดยทั่วไปนิยมกําหนดคะแนนเปน 
5, 4, 3, 2 และ1 สําหรับขอความทางบวก ซ่ึงความรูสึกดานดีมักมีคาสูงกวาดานไมดี ดังน้ันถา
ความรูสึก 
    เห็นดวยอยางยิ่ง   ใหนํ้าหนัก  5 
    เห็นดวย     ใหนํ้าหนัก  4   
    ไมแนใจ     ใหนํ้าหนัก  3   
    ไมเห็นดวย    ใหนํ้าหนกั  2 
    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   ใหนํ้าหนัก  1 
หรือจะใหเปน 4, 3, 2, 1, 0 ก็ได ซ่ึงการแปลผลมีคาเทากัน ในทางตรงขามถาใหแสดงความรูสึก
ในทางลบควรเรียงตัวเลขกลบักันคือ 1, 2, 3, 4, 5 เพ่ือไมใหเกิดปญหา ขอความแตละขอเปนการให
ผูตอบแสดงความรูสึก ซ่ึงเปนความรูสึกตอเน่ืองที่กําหนดใหแตละชวงเทา  ๆกันถือเปนคะแนนอันตรภาค 
ดังน้ัน ตองคํานึงถึงการกําหนดชวงและกําหนดระยะตัวเลขไมใหผิดจากขอตกลงเบื้องตน การกําหนด
ตัวเลขแบบนี้เรียกวิธี Arbitrary weighting method  
  4. ทําการทดลองขั้นตนกอนนําไปใชจริง โดยนําไปใชกับกลุมตัวอยางหรือแหลงขอมูล
ที่ใชจริงจํานวนหนึ่งเพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของภาษา และตรวจสอบคุณภาพดานอ่ืนๆ ไดแก 
ความตรงเชิงโครงสรางโดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruene: IOC) (พวงรัตน ทวีรัตน.  
2540: 117) 
  5. เลือกขอความที่มีความตรงเชิงโครงสราง โดยใชดัชนีความสอดคลองมาใชเปน 
ขอความวัดเจตคติอาจเรียกวา แบบทดสอบฉบับราง 
  6. นําแบบทดสอบฉบบัรางไปหาคาความเชือ่ม่ันทั้งชุด  
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 ในปจจุบันเครื่องมือวัดเจตคติตามวธิีของลิเคอรทเปนที่นิยมมาก เพราะสรางงายใชสะดวก
ผูตอบสามารถแสดงความคิดเห็นไดทั้งทางบวกและลบในลกัษณะทีเ่ทยีบเปนมาตราสวนประมาณคาได
ยิ่งกวานั้นเครือ่งมือตามแนวของลเิคอรทยงัสามารถดัดแปลงเพื่อใชวัดลักษณะทางจิตพิสยัอ่ืนๆได 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการวัดเจตคตติอวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 4 โดยแบบวัดเจตคตทิี่ผูวิจัยสรางขึ้นพิจารณาจากองคประกอบ 3 ดาน คือ องคประกอบดานความรู 
องคประกอบดานความรูสึก และองคประกอบทางดานแนวโนมในเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา 
 4.5 งานวิจัยที่เก่ียวกบัเจตคตติอวิทยาศาสตร 
  4.5.1 งานวิจยัตางประเทศ 
   ฮุนเชลและฮิล (Hounshell; & Hill. 1989: 543 - 549) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาชีววิทยา จากการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน และการเรียนแบบปกติ ผลการวจัิย
พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคตขิองกลุมที่เรยีนดวยคอมพวิเตอรชวยสอนดีกวา กลุมที่เรยีน 
ดวยการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ 
   โซยิโบ และฮัดซัน (Soyibo,K; & Hudson,A. 2000: บทคัดยอ) ศึกษาเปรยีบเทียบ
การเรียนการสอนวิชาชวีวทิยา โดยวิธีบรรยายและการอภิปราย กับการใชบทเรยีนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผลการวิจัย พบวา กลุมที่เรยีนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิแ์ละเจตคตติอ 
วิชาชวีวทิยา และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 
   รีด (Read. 1986: 1270 - A) ไดศึกษาการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
และใบงานที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ําในวิชาชีววิทยา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชีววิทยาระดับ 10 แบงเปน 
3 กลุม กลุมที่ 1 เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมที่ 2 เรียนโดยใชใบงานเฉพาะในดาน
เจตคตติอวทิยาศาสตร พบวานักเรียนทั้ง 3 กลุมมีเจตคตติอวิทยาศาสตรในดานวิชาที่เรยีนและ
ดานการสอนไมแตกตางกัน 
  4.5.2 งานวิจยัในประเทศ 
   วีรเดช เกิดบานตะเคียน (2546: บทคัดยอ) ไดออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย สามรูปแบบเพือ่ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
เจตคตติอการเรียน และความคงทนในการจําของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีระดับผลการเรียนตางกัน 
จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียรูปแบบตางกันกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย 
พบวา วิธีการเรียนที่ตางกันไมทําใหผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร 
และเจตคตติอการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน แตกตางกันแตทําใหความคงทนในการจําของ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   กรกฎ วงศไชยเสร ี (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงเจตคตติอ
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่จัดกระบวน 
การเรียนรูแบบอรยิสจัสี ่ พบวา คะแนนเจตคตติอวทิยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยคะแนนเจตคตติอวิทวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาคะแนน
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เจตคตติอวทิยาศาสตรกอนเรียน นักเรียนที่มีระดับเจตคติตอวทิยาศาสตรแตกตางกัน  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุมที่มีระดับเจตคติตอวิทยาศาสตร
สูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุด 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศ ไดมีผูที่ศึกษาเจตคตติอวทิยาศาสตร
ของนักเรียนเม่ือไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปรียบเทียบกบัการ
จัดการเรียนรูแบบปกติหรือจัดการเรียนรูแบบอ่ืน งานวิจัยตางๆ ไดสรุปวานักเรยีนที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีเจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
แตผูวิจัยยังไมพบวา มีผูศกึษาเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชประกอบการบรรยาย 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเจตคตติอวทิยาศาสตรของผูเรียนหลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชคอมพวิเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย เรื่องระบบการยอยอาหาร วชิาชวีวทิยา ว 41241 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยมีเน้ือหาดังตอไปน้ี 
  หนวยที่ 1  การยอยอาหารในจุลินทรีย 
  หนวยที่ 2  การยอยอาหารของสัตว 
   - สัตวที่มีกระดูกสันหลัง 
   - สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง 
  หนวยที่ 3 การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน 
   - อวัยวะทีเ่กี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน 
   - การยอยอาหารในปาก 
   - การยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
   - การยอยอาหารในลําไสเล็ก 
   - การดูดซึมอาหารในกระเพาะอาหารลําไสเล็กและลําไสใหญ 
   - โรคระบบทางเดินอาหารที่สําคัญ 
  ผูวิจัยไดนําเนื้อหาดังกลาว มาสรางสื่อมัลติมีเดีย ที่มีทั้งภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
เสียงบรรยาย เพ่ือใชประกอบการบรรยาย โดยใชโปรแกรม Adobe Captivate 3 เพ่ือสงเสริมให
ผูเรียนทําความเขาใจในบทเรียนไดงาย เขาใจเนื้อหาทีซั่บซอนไดดีขึ้น ลดระยะเวลาในการสอน
ของครูใหสั้นลง เพ่ิมบรรยากาศในการเรยีนรูใหนาสนใจมากขึ้น 

 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  
  2. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  3. ระยะเวลาในการวิจัย 
  4. แบบแผนการทดลอง 
  5. เครื่องมือในการทําวิจัย 
  6. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
  7. วิธีดําเนินการทดลองและการรวบรวมขอมูล  
  8.  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
   

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครัง้น้ี คือ นักเรียนชวงชัน้ที ่4 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ที่เรียน
วิชาชวีวทิยา ว41241 ในภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2552 โรงเรยีนมัธยมวดัศรีจันทรประดิษฐ ทัง้หมด  
2 หอง จํานวน  60  คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
ที่เรียนวิชาชีววิทยา ว 41241 ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ 
จากการเปดตารางเครสซี่และมอรแกน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
เพ่ือใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน 

 
2. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาสําหรับการทดลอง เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิชาวทิยาศาสตร สําหรบันักเรียน 
ชวงชั้นที่ 4 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
เรื่อง ระบบการยอยอาหาร โดยมีเน้ือหา ดังน้ี 
  หนวยที่ 1  การยอยอาหารในจุลินทรีย 
  หนวยที่ 2  การยอยอาหารของสัตว 
   - การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
   - การยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
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  หนวยที่ 3 การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน 
   - อวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน 
   - การยอยอาหารในปาก 
   - การยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
   - การยอยอาหารในลําไสเล็ก 
   - การดูดซึมอาหารในกระเพาะอาหารลําไสเล็กและลําไสใหญ 
   - โรคระบบทางเดินอาหารที่สําคัญ 
 

3. ระยะเวลาในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง 14 คาบ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โดยผูวิจัย
เปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูเอง 
 

4. แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชงิทดลอง โดยมีรูปแบบการทดลอง (Experimental Design) 
ชนิดกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design  (พวงรัตน 
ทวีรัตน.  2540: 60 - 61) มีแบบแผนการทดลอง ดังน้ี 

 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

E T1 X T2 
    

 
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
      E     แทน กลุมทดลอง (Experimental Group) 
      T1     แทน การทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
       T2      แทน การทดสอบหลังเรียน  (Posttest)   
       X       แทน  การจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
     (Treatment) 
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5. เคร่ืองมือในการทําวิจัย  
 5.1 คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง ระบบการยอยอาหาร วิชาชีววิทยา ว 41241 กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 5.2 คูมือการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
 5.3 แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียจํานวน 2 ฉบับ คือ 
  5.3.1 แบบประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย สําหรบัผูเชี่ยวชาญ 
ดานเนื้อหา 
               5.3.2 แบบประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สําหรับผูเชีย่วชาญ 
ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 5.4 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบการยอยอาหาร วิชาชีววิทยา 
ว 41241 กลุมสาระการเรียนรูวิชาวทิยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
 5.5 แบบสอบถามเจตคติตอวิทยาศาสตร 
 

6. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 6.1 การสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  6.1.1 ขั้นการศึกษาวิเคราะห 
   6.1.1.1 ศึกษาวิเคราะห และกําหนดเนื้อหาที่เหมาะสม เพ่ือดําเนินการพัฒนา 
คอมพวิเตอรมัลติมีเดีย โดยเลือกเน้ือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 และ
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยม 
ศึกษาปที ่4 เรื่องระบบการยอยอาหาร โดยแบงเนื้อหา ดังน้ี 
    หนวยที่ 1  การยอยอาหารในจุลินทรีย 
    หนวยที่ 2  การยอยอาหารของสัตว 
     - การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
     - การยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
    หนวยที่ 3 การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน 
     - การยอยอาหารในปาก 
     - การยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
     - การยอยอาหารในลําไสเล็ก 
     - การดูดซึมอาหารในกระเพาะอาหารลําไสเล็กและลําไสใหญ 
     - โรคระบบทางเดินอาหารที่สําคัญ 
   6.1.1.2 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังในการเรียนวิชาชีววิทยา ว 41241 กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบการยอยอาหาร ใหเหมาะสมกับเนื้อหาในแตละเรื่อง ดังน้ี 
    6.1.1.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยอยอาหารในจุลินทรีย สัตว และ
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ระบบทางเดินอาหารของคน 
      6.1.1.2.2 มีความรูความเขาใจเกีย่วกบัการยอยอาหารในปาก กระเพาะอาหาร 
และในลําไสเล็ก 
    6.1.1.2.3 มีความรูความเขาใจเกีย่วกบัลาํไสใหญและการเปลีย่นแปลงของ
อาหารในลําไสใหญ 
    6.1.1.2.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูดซึมอาหารในลําไสเล็ก และ
กระเพาะอาหาร และโรคในระบบทางเดินอาหารที่สําคัญ 
     6.1.1.2.5 มีการนําความรูเกี่ยวกับระบบการยอยอาหารไปประยกุตใชใน
ชีวติประจําวัน 
    6.1.1.2.6 ใชทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรในการศึกษาระบบการ
ยอยอาหารซึ่งสอดคลองกบั ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการจําแนก
ประเภท ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป 
   6.1.1.3 ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา ว 41241 กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบการยอยอาหาร ซ่ึงสภาพปญหาที่พบ คือลักษณะเนื้อหา
ของวิชาชวีวทิยา เปนเรื่องที่เขาใจยากมีความสลับซับซอน มีความเปนนามธรรมยากตอการทํา
ความเขาใจของนักเรียน นักเรียนไมเห็นภาพตัวอยางประกอบที่เปนรปูธรรมมาก การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีแตเพียงการบรรยายของครูอยางเดียว สื่อการเรียนรูมีแตในหนังสือเรียน นักเรยีน
จึงไมคอยสนใจในบทเรยีน รูสึกเบื่อหนาย รูสึกทอแทในการเรยีนและสงผลใหผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน
ของนักเรียนต่าํลง 
                   6.1.1.4 ศึกษาลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยม 
วัดศรีจันทรประดิษฐ ที่กําลงัศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ซ่ึงมีลักษณะ ดังน้ี เปน 
นักเรียนชาย หญิง อายุระหวาง 15 - 16 ป ซ่ึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวทิยาศาสตรต่ํากวาเกณฑ
เปนสวนใหญ 
  6.1.2 ขั้นการออกแบบและสรางบทเรียน 
                   6.1.2.1 ออกแบบลักษณะคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
และและผลการเรียนรูที่คาดหวังในการเรยีนวิชาชวีวทิยา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบ
การยอยอาหารประกอบดวยการใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สี หรือเสียง การบอกวัตถุประสงค 
เพ่ือใหผูเรียนทราบความคาดหวังของบทเรียน การนําเสนอเนื้อหาดวยคําอธิบายสั้นๆ งาย แตได
ใจความหรือดวยภาพ หรือเสียง  
  6.1.3 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล 
   6.1.3.1 ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาพ เสียง การเชื่อมโยง ถาพบวา 
มีขอบกพรอง ตองทําการแกไขใหถูกตองสมบูรณ 
   6.1.3.2 นําบทเรียนทีส่รางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดาน 
เทคโนโลยีการศึกษาตรวจสอบแลวแกไขใหสมบูรณ 
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        6.1.3.3 ปรับปรุงแกไขแลวเก็บไวทดลองตอไป 
 6.2 คูมือการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
  คูมือการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายมี 2 ชุด ไดแก 
   6.2.1 คูมือครู 
    6.2.1.1 รายละเอียดทั่วไป 
     6.2.1.1.1 คอมพิวเตอรและอุปกรณที่จําเปน 
     6.2.1.1.2 การเปดใชงาน 
    6.2.1.2 คําชี้แจงเกีย่วกบับทบาทของผูสอนในการสอนโดยใชคอมพวิเตอร
มัลติมีเดียประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบการยอยอาหาร  
    6.2.1.3 แผนการจัดการเรียนรู 
     แผนการจัดการเรียนรูวชิาชวีวิทยา ว 41241 เรื่อง ระบบการยอยอาหาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ดังน้ี 
     6.2.1.3.1 ศึกษาเนื้อหา ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง จุดประสงคการเรยีนรู 
และแนวการสอนจากคูมือครูวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของสสวท. 
     6.2.1.3.2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรู จากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     6.2.1.3.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยยึดเนื้อหา ผลการเรียนรู  
ที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู และแนวการสอนจากคูมือครูวิชาชวีวิทยา ว 41241 จาก สสวท. 
และเอกสารอืน่ๆ เวปไซตตางๆ ที่เกี่ยวของ 
     6.2.1.3.4 นําแผนการจัดการเรียนรูและคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใช
ประกอบ การสอนบรรยายที่สรางเรียบรอยแลวเสนอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือตรวจ
และแกไข แลวนําไปใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความเหมาะสม โดยผูวิจัยเสนอเกณฑ ดังน้ี 
      6.2.1.3.4.1 ความชัดเจนและความถกูตองของจุดประสงคการเรียนรู 
      6.2.1.3.4.2 ความสอดคลองของเนื้อหากิจกรรมและคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียประกอบการจัดการเรียนรู 
      6.2.1.3.4.3 ความสอดคลองในเร่ืองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
การวัดและประเมินผล 
     6.2.1.3.5 นําแผนการจัดการเรียนรูทีผู่เชี่ยวชาญตรวจและปรบัปรุง
แกไขแลวนาํไปทดลองกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2552 จํานวน 2 กลุมตวัอยาง 
จํานวน 3 คน 5 คน และ 30 คน ตามลําดับ เพ่ือหาขอบกพรองเก่ียวกับเวลาที่ใชในการจัด
กิจกรรม 
     6.2.1.3.6 นําขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรูและคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง จํานวน 30 คน 
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   6.2.2 คูมือสําหรับนักเรียน ซ่ึงประกอบไปดวย 
    6.2.2.1 คําชี้แจงกิจกรรมในการเรียนดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ประกอบการบรรยาย 
    6.2.1.2 เน้ือหาในบทเรียน 
 6.3 แบบประเมินคุณภาพของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  6.3.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
และพิจารณาคุณลักษณะและองคประกอบทีค่วรประเมิน เพ่ือใหทราบวาตองประเมินในหัวขอใดบาง 
จากนั้น จึงสรางแบบประเมนิคุณภาพ โดยแยกออกเปน 2 ฉบับ คือแบบประเมินคุณภาพของ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา โดยแบบประเมินคุณภาพทั้ง 2 ฉบบั ใชลักษณะ
ของการประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดคาระดับความคิดเห็น ดังน้ี 
   ระดับ  5 หมายถึง  ดีมาก 
   ระดับ  4 หมายถึง  ดี 
   ระดับ  3 หมายถึง  พอใช 
   ระดับ  2 หมายถงึ  ตองปรับปรุงแกไข 
   ระดับ  1 หมายถึง  ใชไมได 
  การพิจารณาคาเฉลี่ยจะใชเกณฑ ดังน้ี 
   คะแนนเฉลี่ย          5.00 - 4.51         หมายถึง ดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ย          4.50 - 3.51         หมายถึง ดี 
   คะแนนเฉลี่ย          3.50 - 2.51         หมายถึง พอใช 
   คะแนนเฉลี่ย          2.50 - 1.51         หมายถึง ตองปรับปรุงแกไข 
   คะแนนเฉลี่ย          1.50 - 1.00         หมายถึง ใชไมได 
  ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญที่ยอมรบัได คอื ตองมีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไป ซ่ึงถือวา
บทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคุณภาพอยูในระดบัดีถงึดีมากสําหรบังานวิจัยน้ี ผลการประเมิน
คุณภาพของบทเรยีน คอมพวิเตอรมัลติมีเดียดานเนื้อหา มีคาเทากับ 4.54 ผลการประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีการศึกษา มีคาเทากับ 4.11 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก 
  6.3.2 ผูวิจัยนําแบบประเมินคณุภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทั้ง 2 ฉบบั เสนอ 
ตออาจารยทีป่รึกษา เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไข หลังจากนั้น จึงนําไปใช 
 6.4 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เพ่ือใชเปนแบบทดสอบวดัผลทางการเรียน
ดานเนื้อหาในแตละเรื่อง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทายบทเรยีน ภายหลังจาก
เรียนโดยคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียประกอบการสอนบรรยาย ซ่ึงดําเนินการ ดังน้ี 
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  6.4.1 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียนขอสอบ วเิคราะห
เน้ือหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  6.4.2 สรางแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบ  4  ตัวเลือก โดยแบงพฤติกรรมที่ตองการวัด
เปน 5 ดาน คือ 1) ดานความรู – ความจํา  2)  ดานความเขาใจ  3) ดานการประยุกต 4) ดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงสรางใหมีความสอดคลองเน้ือหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังที่
กําหนดไว จํานวน  60 ขอ 
  6.4.3 นําขอสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง ความ
ชัดเจนของภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงคโดยใชเกณฑ ดังน้ี 
   +1   หมายถึง  แนใจวาขอสอบขอน้ันวัดไดสอดคลองกับจุดประสงค 
    0    หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบขอน้ันวัดไดสอดคลองกับจุดประสงค 
   -1    หมายถึง   แนใจวาขอสอบขอน้ันวัดไดไมสอดคลองกับจุดประสงค 
หลังจากนั้น นําผลการตรวจสอบความคดิเห็นจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Congruence: IOC) (พวงรตัน ทวีรัตน. 2540: 117) ระหวางเนื้อหากับจุดประสงค 
เพ่ือคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป สําหรบัการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบ 
ที่มีคา IOC  ที่อยูระหวาง 0.67-1.00  
  6.4.4 นําขอสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปใชทดสอบกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2552 จํานวน 100 คน ซ่ึงเคยเรียนเน้ือหาดังกลาว เพ่ือวิเคราะหหาคาความยากงาย และคา
อํานาจจําแนก 
  6.4.5 นําผลการสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบ
โดยวิเคราะหเปนรายขอ โดยใชการตัดกลุม 27% และใชสูตรสัดสวน (อนันต ปจฉิมศิริ. 2543: 
10 - 11) 
               6.4.6 คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.2 - 0.8 และมีคาอํานาจจําแนก 
0.2 ขึ้นไป เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องละ 10 ขอ รวม 30 ขอ หลังจากนั้น
นําขอสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปดําเนินการหาคาความเชื่อม่ัน 
               6.4.7 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร K - R20 ของคูเดอร ริชารดสัน 
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2536: 166) ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .43  
      6.4.8 นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตวัอยางตอไป 
 6.5 การสรางแบบสอบถามเจตคติตอวิทยาศาสตร 
      ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเจตคติตอวิทยาศาสตร มีลําดับการสรางดังน้ี 
      6.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอ
วิทยาศาสตร 
  6.5.2 ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือ 
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  6.5.3 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามเจตคติตามวิธีของลเิคิรท 
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2536: 156 - 157) ชนิด 5 ตัวเลือก คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง   
เห็นดวย  ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
   5   หมายถึง   เห็นดวยอยางยิ่ง 
          4   หมายถึง   เห็นดวย 
          3   หมายถึง   ไมแนใจ 
   2   หมายถึง   ไมเห็นดวย 
       1   หมายถงึ   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
  ขอความในแบบสอบถามเปนเรื่องเก่ียวกบัความรูสกึเกีย่วกับการเรยีนวชิาวิทยาศาสตร 
ผูตอบแบบสอบถามจะตองอานขอความในแบบสอบถามทีละขอ และพิจารณาวา ขอความในแต
ละขอตรงกบัความรูสกึและความคิดเห็นมากนอยเพียงใด หากเห็นดวยมากที่สุด ใหทาํเครื่องหมาย
ชอง “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถาหากเห็นดวย ใหทําเครื่องหมายในชอง “ เห็นดวย” ตามลําดับ  
  6.5.4 นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยปรบัปรุงแลวจํานวน 30 ขอ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ
พิจารณาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruene: 
IOC) (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 117) ระหวางขอคําถามกับพฤติกรรม ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
ในการยอมรับเม่ือคาความสอดคลองในแตละรายขอมีคามากกวา 0.5 ขึ้นไป ในงานวิจัยน้ีความ
สอดคลองในแตละขอมีคาเทากับ 1  
   6.5.5 นําแบบสอบถามที่ไดไปใชกบักลุมตวัอยางในการทดสอบประสิทธิภาพจํานวน 
3, 5 และ 30 คน ตามลําดับ ภายหลังจากไดทดลองใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการ
บรรยายแลว นํามาวิเคราะหหาความเชือ่ม่ันโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540:125) ซ่ึงในงานวิจัยน้ีไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ .95 
   6.5.6 นําแบบสอบถามที่มีคุณภาพ ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตวัอยางจํานวน 
30 คน 
 

7. วิธีการดําเนินการทดลองและการรวบรวมขอมูล 
 7.1 การทดลองเพื่อหาประสิทธภิาพคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย การทดลองครั้งที่ 1 เปนการ 
ทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน โดยใหผูเรียนศึกษาจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบ  
การสอนบรรยายของผูสอนที่สรางขึ้น เพ่ือหาขอบกพรองในดานตางๆ เชนความถกูตองของเนื้อหา 
ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ตวัอักษรและรปูภาพ ตลอดจนความ
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนจริง โดยผูศึกษาคนควา ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม ในระหวางเรยีน 
การซักถามปญหาเพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขบทเรียนการทดลองครั้งที่ 2 เปนการหาแนวโนม 
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดยทดลองกับกลุมตวัอยาง จํานวน 
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5 คน โดยใหผูเรียนศึกษาจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการสอนบรรยายของครู ที่ไดปรับปรุง
แกไขแลว จากการทดลองครั้งที่ 1  โดยผูเรียนจะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียนหลังเรียนจบเนื้อหา
ในแตละตอน และเม่ือเรียนจบทุกตอนแลว ผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
จากนั้นนําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ที่ไดไปวิเเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซ่ึงไดคาประสิทธิภาพในแตละ
หนวยการเรียนรูเทากับ 86/80, 80/82 และ 84/80 ตามลําดับ เม่ือนํามาหาคาเฉลี่ยแนวโนมของ
ประสิทธิภาพมีคาเทากับ 83.33/80.67 พรอมกันนี้ผูศึกษาคนควาไดสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับปญหาและขอบกพรองตางๆ ในการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือนํามาปรับปรุงและแกไข
คอมพวิเตอรมัลติมีเดียใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ สําหรับการทดลองครั้งตอไป การทดลองครัง้ที ่3 
เปนการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยใหผูเรียนศึกษาจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ประกอบการสอนบรรยายของผูสอน เพ่ือหาประสทิธิภาพของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตามเกณฑที่ตัง้ไว 
คือ 80/80 โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทีไ่ดรับการปรบัปรุงแกไขจากการทดลองครัง้ที่ 2  ซ่ึงผูเรียน
จะตองทําแบบฝกหัดระหวางเรียน หลังเรยีนจบเนื้อหาในแตละตอนและ เม่ือเรียนจบทกุตอนแลว 
ผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์หลังเรียน แลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ 
ซ่ึงคาประสิทธิภาพของแตละหนวยการเรียนรูมีคาเทากับ 83/80, 81/81 และ 81/79 ตามลําดับ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 81.56/80.22 ซ่ึงสามารถทําไปใชทดลองกับกลุมตวัอยางตอไป 
 7.2 การทดลองเพือ่เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ระบบการยอยอาหารกอน
และหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการสอนบรรยาย ซ่ึงผูเรียน 
จํานวน 30 คนจะตองทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  ผูศึกษานําคะแนนของนักเรยีนมาวิเคราะห
ดวยวธิีทางสถิติแบบ t – test for Dependent Sample  
 

8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 8.1 สถิติพ้ืนฐาน 
  เพ่ือประเมินคุณภาพคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชแบบประเมินคุณภาพคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย และผลการประเมินเจตคติตอวิทยาศาสตร นํามาวิเคราะห โดยใชคาสถิติ ไดแก 
  8.1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  
2538: 73) 

      Χ   =   
n
∑Χ

 

 
   เม่ือ   Χ    แทน   คาเฉลี่ยของคะแนน 
    ∑Χ   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n   แทน   จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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  8.1.2 การหาคาเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา  
สายยศ. 2538: 79) 
 

     
( )

( )1
..

22

−

Χ−Χ
= ∑ ∑

nn
n

DS  

 
 
     
  เม่ือ  S.D.  แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑Χ    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    ∑Χ

2  แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 
                n   แทน   จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 
 8.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  8.2.1 การหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โดยใชสูตร 
E1/E2 (เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต.  2528: 295) 
 
  

       1001 ×

Χ

=

∑

A
NE  

             
  
  เม่ือ   E1   แทน  ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  โดยใช คอมพิวเตอร 
                                     มัลติมีเดียประกอบการบรรยายเรื่องระบบการยอยอาหาร  
                                           คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํา 
          แบบฝกหัดระหวางเรียน 
   ∑Χ   แทน    คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
   Ν      แทน    จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
   Α      แทน    คะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียน 
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      1002 ×=

∑

B
N

F
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  เม่ือ  E2    แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธจากการเรียนการสอนโดยใช 
                                             คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายคิดเปนรอยละ 
        ของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรยีน   
                        FΣ   แทน    คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  
               N     แทน    จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
     B     แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 
    8.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ประกอบการบรรยาย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบสอบถามเจตคติตอวิทยาศาสตร โดยใช
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruene: IOC) (พวงรัตน  ทวีรัตน..  2540: 117) 
      

      
N

R
IC ∑=  

 
  เม่ือ  IC     แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางคาํถามกบัลักษณะพฤติกรรม 

      ΣR   แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น 
       N     แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
  8.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหลงัเรียน โดยใชคาระดับความยากงาย (p) 
และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ โดยใชการตัดกลุม 27% และใชสูตรสัดสวน  
(อนันต ปจฉิมศิริ.  2543: 10 - 11) 
   8.2.3.1 การหาคาระดับความยากงาย (p) ของแบบทดสอบ 
   8.2.3.2 การการหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ  
   8.2.3.3 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร K - R20 ของ คูเดอร 
ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 192)   
 
 
 
 
 



 51 

1

22

−

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−∑ ∑

∑

n

DDn

D

       
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
−

= ∑
21

1 t
tt S

pq
n

nr    

        
  เม่ือ  rtt แทน   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
      N แทน    จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 

                  P    แทน     สัดสวนของผูที่ตอบถูกในแตละขอ (จํานวนคนที่ตอบถูก) 
 จํานวนคนทั้งหมด 

    q แทน  สัดสวนของผูที่ตอบผิดในแตละขอ (1 - p) 
 St

2   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 

 8.4 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเจตคตติอวทิยาศาสตร โดยใชคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Congruene: IOC) และคาความเชื่อม่ันโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(α – coefficient ของคอนบาค (cronbach) (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 125 – 126) 
 

                                         α  =      
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   เม่ือ        α    แทน    คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
                                       n  แทน    จํานวนขอคําถามทั้งฉบับ 
      S2

i  แทน    คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 
      S2

t  แทน    คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 
 8.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  การศึกษาผลการใชคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย โดยเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน และ
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน การศึกษาเจตคตติอวทิยาศาสตร โดยเปรยีบเทยีบเจตคติ
กอนเรียนและหลังเรียนจากแบบสอบถามเจตคต ินํามาวิเคราะหโดยใชคาสถิติแบบ t – test for 
Dependent Sample (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 165 – 167) 
 

 
 t  =                                      ; df = n-1 
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  เม่ือ   t       แทน   คาที่ใชพิจารณาการแจกแจงแบบที 
    D         แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
                               n           แทน   จํานวนคูของคะแนนจากการสอบครั้งแรกและครั้งหลัง 
                          ∑D     แทน   ผลรวมของความแตกตางการทดสอบกอนและหลังการ 
        ใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
    ∑ 2D แทน   ผลรวมของความแตกตางการทดสอบกอนและ 
                                                 หลังการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
                                                 แตละตัวยกกาํลังสอง 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี 
  n   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
  X   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
  S.D.  แทน  คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  t   แทน  คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาการแจกแจง t- test 

  **   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัย ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 กอนและหลังทีไ่ดรับการจัดการเรียนรู โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
  2. เปรยีบเทยีบเจตคตติอวทิยาศาสตรของนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและ
หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 
กอนและหลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพวิเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายโดยใชคา
สถิติแบบ t – test for Dependent Sample ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4       
     กอนและหลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  
     โดยใชคาสถิติแบบ t – test for Dependent  Sample     
 

การทดสอบ n X  S.D. ΣD ΣD2 t 
       

กอนเรียน 30 11.93 2.86    
    344 4234 19.88** 
หลังเรียน 30 23.40 2.28    
       

     t(.01 ;df = 29) =   2.756  
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 จากตาราง 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
วิทยาศาสตรของนักเรยีนระดบัชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยการใชคอมพวิเตอร
มัลติมีเดียประกอบการบรรยาย กอนเรียนมีคา 11.93 และ 2.86 ตามลําดับ และหลังเรียนมีคา 
23.40 และ 2.28 ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน
พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานขอที ่1 
 เปรียบเทียบเจตคตติอวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและ
หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายโดยใชคาสถิติแบบ 
t - test for Dependent  Sample ดังตารางที่ 3  

 
ตาราง 3 เปรยีบเทยีบเจตคติตอวิทยาศาสตร ของนักเรยีนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลัง  
       จากไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายโดยใชคาสถติิแบบ       
      t - test  for Dependent  Sample 
 

การทดสอบ n X  S.D. ΣD ΣD2 t 
       

กอนเรียน 30 3.30 1.38    
    3.62 1.99 2.947** 
หลังเรียน 30 3.42 1.44    
       

     t(.01 ;df = 29) =  2.756        
 
 จากตาราง 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคติตอวทิยาศาสตร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ประกอบ การบรรยายกอนเรียนมีคา 3.30 และ 1.38 ตามลําดับ และหลังเรียนมีคา 3.42 และ 
1.44 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่เจตคติตอวิทยาศาสตรกอนและหลังเรยีน พบวา 
นักเรียนทีไ่ดรับการจัด การเรียนรู โดยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คะแนนเจตคตติอวิทยาศาสตร
หลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานขอที ่2 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตร โดย
ใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 การศึกษามีรายละเอียด
และผลการวิจัย ดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 4 
กอนและหลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
 2. เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลัง 
จากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 หลังจากที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายเรื่อง ระบบการยอยอาหารสูงกวากอนเรียน
 2. เจตคตติอวทิยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังจากที่ไดรับการจัด 
การเรียนรู โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการสอนบรรยาย เร่ือง ระบบการยอยอาหารสูงกวา
กอนเรียน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ คือนักเรียนชวงชั้นที ่4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชา 
ชีววิทยา ว 41241 ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ทั้งหมด  
2 หอง จํานวน  60 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทีเ่รียน
วชิาชีววิทยา ว 41241 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ 
ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพ่ือใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 
30 คน 
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 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาสําหรับการทดลองเปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิชาวทิยาศาสตร สําหรับนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 4 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง 
ระบบการยอยอาหาร โดยมีเน้ือหาดังน้ี 
  หนวยที่ 1  การยอยอาหารในจุลินทรีย 
  หนวยที่ 2  การยอยอาหารของสัตว 
   - การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
   - การยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
  หนวยที่ 3 การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน 
   - อวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน 
   - การยอยอาหารในปาก 
   - การยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
   - การยอยอาหารในลําไสเล็ก 
   - การดูดซึมอาหารในกระเพาะอาหารลําไสเล็กและลําไสใหญ 
   - โรคระบบทางเดินอาหารที่สําคัญ 
 

เคร่ืองมือในการทําวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย  
  1. คอมพวิเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายเรื่อง เรื่อง ระบบการยอยอาหาร วชิาชีววทิยา 
ว 41241 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซ่ึง
นํามาทดลองใชกับนักเรียน 3 กลุมเพ่ือหาประสิทธิภาพไดผล ดังน้ี 
    1.1 ครั้งที่ 1 นํามาทดลองใชกับนักเรียน 3 คนเพื่อหาขอบกพรองในดานตางๆ เชน 
ความถูกตองของเนื้อหา ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหาความชัดเจนของภาษา ตัวอักษรและรูปภาพ 
ตลอดจนความเหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอนจริง โดยผูศึกษาคนควา ใชวิธกีารสังเกตพฤติกรรม
ในระหวางเรยีน การซักถามปญหาเพื่อนําขอมูลทีไ่ดไปปรับปรุงแกไขวธิีการจัดการเรยีนรูใหสมบรูณยิ่งขึ้น 
ผลจากการทดลองใชกบันักเรียน 3 คน พบวาตวัอักษรที่ใชมีขนาดเลก็ เน้ือหามากเกินไป ภาพประกอบมี
ขนาดเล็ก ทําใหมองเห็นไมชัดเจน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไมทันเวลาที่กําหนด เน่ืองจากสมาชิกในกลุม
นอยเกินไป หลังจากทราบปญหาที่เกิดขึ้นแลว ผูวิจัยจึงนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 
    1.2 ครั้งที่ 2 นํามาทดลองใชกับนักเรียน 5 คน เพ่ือหาแนวโนมประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ซ่ึงประกอบไปดวย 3 หนวยการเรียนรู ประสทิธิภาพของหนวย
การเรียนรูที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 86/80, 80/82 และ 84/80 ตามลําดับ  เม่ือนํามาหาคาเฉลี่ยไดเทากับ 
83.33/80.67  
    1.3 ครั้งที่ 3 นํามาทดลองใชกับนักเรียน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร
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มัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ประสิทธิภาพของหนวยการเรยีนรูที ่1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 83/80, 81/81 
และ 81/79 ตามลําดับ มีคาเฉลีย่เทากบั 81.56/80.22 ซ่ึงสามารถนําไปใชทดลองกบักลุมตวัอยางตอไปได 
  2. คูมือการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
  3. แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 2 ฉบับ คือ 
   3.1 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย สําหรับผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีคาเทากับ 4.54 ซ่ึงถือวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการ
บรรยายมีคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก 
   3.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย สําหรับผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ มีคาเทากับ 4.11 ซ่ึงถือวาคอมพิวเตอร 
มัลติมีเดียประกอบการบรรยายมีคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก 
  4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบการยอยอาหาร วิชาชวีวทิยา  
ว 41241 กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  4 ระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 
แบบปรนัย 4 ตวัเลือก จํานวน 30 ขอ มีคา IOC เทากับ 0.89 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.26 – 0.70 
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.22 – 0.56 มีคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร K-R20 ของคูเดอร ริชารดสัน 
มีคาเทากับ .43  
       5. แบบสอบถามเจตคติตอวทิยาศาสตรตามวิธีของลิเคิรท ชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน  
30 ขอ  มีคา IOC เทากับ  0.90 หลังจากนั้นนํามาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(α -coefficient) ของครอนบาค มีคาเทากับ 0.95 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
  2. แนะนําขั้นตอนการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
  3. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
แบบสอบถามเจตคติตอวิทยาศาสตร 
  4. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย เวลา 
14 คาบ 
  5. เม่ือเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูทดสอบหลงัเรยีนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตร และแบบสอบถามเจตคติตอวิทยาศาสตร 
  6. นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนแลวนําคะแนนมาวิเคราะห โดยวิธีการทางสถิต ิ 
เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ไดดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
  1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณติและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตร 
  2. ตรวจสอบสมมติฐานขอ 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใช คาสถิติแบบ t - test for Dependent Sample 
  3. ตรวจสอบสมมตฐิานขอ 2 เพ่ือเปรียบเทยีบเจตคตติอวทิยาศาสตรกอนเรียนกบัหลังเรยีน 
โดยใชคาสถิติแบบ t – test for Dependent Sample  

 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย สรุปผลได ดังน้ี 
  1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย
มีเจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาคนควา
สามารถอภิปรายได ดังน้ี 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  
   จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายกอนเรียน และหลังเรียน 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวในขอที่ 1 จากผลการวิจัยดังกลาวอภิปรายได ดังน้ี 
   การจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ประกอบไปดวย      
ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพลงประกอบ ซ่ึงผูสอนใชประกอบการเรียนการสอนแบบบรรยาย 
โดยแบงเปน 5 ขั้นตอนดังน้ี ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นแจงจุดประสงคการเรียนรู ขั้นดําเนนิกิจกรรม
การเรียนรู ขั้นสรุป และข้ันวัดและประเมินผล ในขั้นนําเขาสูบทเรียนผูสอนใชวิธีนําเขาสู
บทเรียนหลากหลายวธิีดวยกัน เชน สังเกตภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบน
หนาจอคอมพิวเตอร การสนทนาซักถามทั้งเนื้อหาที่เรียนไปแลว การอภิปราย การทดลองปฏิบัติกิจกรรมสั้น  ๆ
ทําใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น มีความสนใจ กระตือรือรนที่จะศึกษาบทเรียนตอไป ในขั้นแจง
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จุดประสงคการเรียนรู เปนขั้นที่ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายของบทเรียนและมีแรงจูงใจในการเรียนรู 
โดยผูเรียนอานจุดประสงคจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเอง ทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองมีอิสระในการเรียนรู
มากขึ้น ในขัน้ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนมีโอกาสสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับสมาชิกในกลุม ในเนื้อหาเรื่องระบบการยอยอาหารบางสวน มีความสลับซับซอน 
เนนเนื้อหาสาระ ทฤษฏี แตนักเรียนสามารถทําความเขาใจไดงายจากภาพเคลื่อนไหวรวมกับการบรรยาย
ของครู เพ่ือชี้ประเด็นสําคัญในเนื้อหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนายกับการสอนบรรยาย สราง
บรรยากาศการเรียนรูที่ดี สอดคลองกับคํากลาวของ สุรพันธ ตันศรีวงษ (2538: 155) ที่วา การบรรยายจะ
ไดผลดีถาผูสอนซึ่งเปนผูบรรยาย มีการเตรียมเน้ือหามาลวงหนา เน้ือหาสาระเปนที่สนใจของผูเรียน 
ตลอดจนเลือกใชสื่อที่เรียกรองความสนใจก็จะชวยทําใหการสอน ดวยวิธีบรรยาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ในขั้นสรุป เปนขั้นที่กิจกรรมการเรียนรูในคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชวยฝกใหนักเรยีนสรุปสาระสําคัญ 
จากเนื้อหาที่ไดเรียนโดยการสรางผังมโนทัศนเพ่ือสรุปความคิดรวบยอดของตนเอง สามารถจําแนก 
เปรียบเทียบและอธิบายเนื้อหาที่เรียนแลวได แลวสามารถตรวจสอบเฉลยจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ไดทันที  ทําใหนักเรียนเขาใจงาย จําไดเร็ว จับประเด็นสําคัญในเนือ้หาไดอยางถกูตอง เอ้ือตอการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ดานความรู-ความจํา และความเขาใจ นอกจากนี้การที่นักเรียนไดตอบคําถามและสืบคนขอมูล
ในคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกันอภิปรายกับเพ่ือนในชั้นเรียน ซ่ึงเปนการฝก
ใหนักเรียนนําความรูที่ไดเรียนไปแลว ไปประยุกตใชในชีวติประจําวัน ในดานการปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร 
นักเรียนสามารถเรียนรูวิธีการปฏิบัติกิจกรรมการศึกษาระบบทางเดินอาหารของปลาจากคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่แสดงอยูบนหนาจอโปรเจคเตอร ซ่ึงมีภาพแสดงอวัยวะตางๆ ในระบบทางเดินอาหารได
อยางชัดเจน ทําใหเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น ฝกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการสังเกต 
การลงความคดิเห็นจากขอมูล การจําแนกประเภท และการตีความหมายและลงขอสรุป จากการสบืคน
อวัยวะในระบบทางเดินอาหารของปลากินพืชและปลากินสัตว ในขั้นวัดและประเมินผล ผูสอนและผูเรียน
รวมกันประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม การเขียนผังมโนทัศน และการ
ทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรูแลวนําผลการประเมินมาแกไขขอบกพรองของผูเรียนตอไป เม่ือศกึษา
จากตาราง 2 พบวา คะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับการจัดการเรยีนรู โดยการใชคอมพวิเตอรมัลติมีเดียประกอบการ
บรรยาย กอนเรียนมีคา 11.93 และ 2.86 ตามลําดับ และหลังเรียนมีคา 23.40 และ 2.28 ตามลําดับ       
แสดงใหเห็นวาคอมพวิเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายทําใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร
สูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อรรณพ อินทชัย (2541: 61) ไดสรุปวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
สามารถใชเพ่ือการนําเสนอแทนสื่อชนิดตางๆ ไดเปนอยางดี ทําใหผูเรยีนสามารถทาํความเขาใจกบัเนื้อหา
ที่สลับซับซอนไดงายขึ้น เปนผลทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อยางไรก็ตาม คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
มีคาไมสูงมาก อาจเนื่องมาจากเนื้อหาที่มีความสลับซับซอน เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองเชื่อมโยงกัน 
ประกอบกับมีคําศัพทที่ยากตอการจํา จึงเปนอุปสรรคในการเรียนรูที่พบใน  การวิจัยครั้งนี้ อีกทั้งจํานวน
คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน การจัดการเรียนรูประสิทธิภาพจึงลดนอยลง ดังนั้น ในการจัด 
การเรียนรูครั้งตอไป ควรจะแทรกเกมเพื่อสรางความนาสนใจ ชวยทําใหนักเรียนจดจาํคําศพัทไดเร็วขึน้ 
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และสามารถเชื่อมโยงความรูใหตอเน่ืองกัน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง แตจากคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรยีนลดลงจากกอนเรียน แสดงใหเห็นวา นักเรียนสวนใหญทําคะแนนไดสูงและ
ผานเกณฑทุกคน อาจเปนผลเนื่องมาจากนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกัน จึงมีโอกาสอภิปราย
และปรึกษากันในระหวางเรียนรูดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมากขึ้น  
   ดวยเหตุผลจากที่ไดกลาวมาขางตน คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
เรื่องระบบการยอยอาหาร จึงสามารถนาํไปใชจัดการเรยีนรู เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร
ไดหลายรูปแบบ เชน นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองหรือศึกษาแบบกลุม ใชสอนนักเรียนจํานวน
มากในโรงเรียนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร นักเรียนสามารถนําเนื้อหากลับไปทบทวนไดตลอดเวลา 
  2. เจตคติตอวิทยาศาสตร  
   จากการศึกษาเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยใชคอมพวิเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายกอนเรยีนและหลงัเรยีน พบวา เจตคติตอ
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ที่กําหนดไวในขอที่ 2 จากผลการวิจัยดังกลาวอภิปรายได ดังน้ี 
       เน่ืองจากนักเรียนกลุมตวัอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปที่ 4/2 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร จากการสอบถามขอมูลเบื้องตน พบวา นักเรียน
เลือกเรียนแผนการเรียนนี้เพราะวา ชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอร แตไมชอบเรียนวทิยาศาสตร และมี
ความรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตรนอย ดังน้ัน จึงสอบไดคะแนนไมผานเกณฑ เม่ือผูเรียนทําแบบสอบถาม
เจตคติกอนเรียน พบวา คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ  3.30 และ 1.38 ซ่ึงนักเรียนมี
เจตคติตอวิทยาศาสตร อยูในระดับปานกลาง เม่ือผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ประกอบการบรรยาย แลวทําแบบสอบถามเจตคติหลังเรียน ซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบ 3 ดาน
คือ ดานความรู ดานความรูสึก ดานแนวโนมเชิงพฤติกรรมหรือการกระทําซึ่งไดผลดังน้ี องคประกอบ
ดานความรู เปนการรูของผูเรียนตอวชิาวิทยาศาสตรในดานการเรียนการสอน เน้ือหาและประโยชนทีไ่ดรับ 
หากผูเรียนรูในทางดีก็จะทําใหเกิดเจตคตทิีดี่ตอวทิยาศาสตร หลังจากผูเรียนไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใช
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายของครู ทําใหผูเรียนสวนใหญรูวา ชีววทิยาเปนประโยชน 
สามารถนําไปใชในชีวติประจําวันได การเรยีนชวีวิทยาทาํใหผูเรยีน เรยีนรูในเรื่องตางๆ เกี่ยวกบัสิ่งมีชีวติ
ดีขึ้น นักเรยีนมีโอกาสในการคิดแกปญหา และรวมกันตัดสนิใจระหวางปฏบิัติกิจกรรมวทิยาศาสตร กิจกรรม
การเรียนรูเนนใหนักเรียนสรุปเนื้อหาที่เรียน สามารถยอนกลับไปศึกษาเนื้อหาที่ไมเขาใจไดตามความ
ตองการไดเปนอยางดี ในดานความรูสึก เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับดานอารมณ เปนความรูสึกทีถู่กเรา
จากการรูน้ัน โดยเม่ือองคประกอบดานความรูในวิทยาศาสตรมากขึ้น จะทาํใหเกิดความรูสกึที่ดีตอวิทยาศาสตร 
มากขึ้นดวย จากผลการตอบแบบสอบถามเจตคติดานความรูสึก นักเรียนสวนใหญ รูสึกเพลิดเพลิน
จากการเรียนชีววิทยา มีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู และมีความสุขในการเรียนวิชาชีววิทยา 
เห็นคุณคาและประโยชนของชีววิทยา และมีความสนใจการแขงขัน การตอบปญหาวิทยาศาสตรดวย 
สําหรับองคประกอบทางดานแนวโนมในเชิงพฤติกรรมหรือการกระทําเปนความพรอมที่จะสนับสนุน 
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สงเสริมการเรยีนรูวทิยาศาสตร จากผลการตอบแบบสอบถามมีแนวโนมที่จะตอบสนองมากขึ้น โดยผูเรียน
สวนใหญคิดวาการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายของครู จะทําใหนักเรียนสนใจเรียนวิชา
ชีววทิยามากขึน้ กิจกรรมในบทเรยีนนาสนใจทําใหนักเรียนอยากลองปฏบิัติ กิจกรรมการเรยีนรูสงเสรมิให
นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม และมีความรบัผดิชอบ เน่ืองจากผูเรียนมีโอกาสไดปฏิบัติกิจกรรมกลุม และจะนํา
ความรูจากวิชาชีววิทยาไปใชในชีวิตประจําวันทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะศึกษาชีววิทยา
ตอไปเม่ือรูผลการสอบระหวางเรียน และจะพยายามทําคะแนนสอบใหดีขึ้น ถึงแมวาเนื้อหาจะยากและ
สลับซับซอนมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ชัยวุฒิ  จันมา (2539: 36) ที่วา  ในดานการเสริมแรง 
หลังจากเรยีนเนื้อหาแตละสวนครบ นักเรยีนสามารถทําแบบฝกหัด แบบทดสอบหลงัเรียน และสามารถ
ตรวจสอบจากเฉลยไดทันที มีการโตตอบระหวางผูเรียน กับคอมพิวเตอรไดคลองแคลว ฉับไว กระตุน
ใหเกิดแรงจูงใจ ใหผลการเรียนปอนกลับทันที บอกไดวานักเรียนอยูตําแหนงใด เม่ือเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และมีความพยายามที่จะทําคะแนนใหดี
ขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรูผลการทดสอบระหวางเรียน ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาเนื้อหา
ตอไป ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูเรียน มีแนวโนมที่จะเรียนรูวิทยาศาสตรตอไป จากตารางที่ 3 พบวาเจตคติ
ตอวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ ดานความรู ความรูสึก และแนวโนมเชิงพฤติกรรม 
หรือการกระทาํ มีคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนเทากบั 3.42 และ 1.44 จะเห็นไดวามีคามากกวาเจตคติ
กอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกบัการศกึษาของ กรกฎ วงศไชยเสรี (2550: บทคัดยอ) สรุปวาการใชคอมพวิเตอร
มัลติมีเดียชวยสอนจะทําใหผูเรียน มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรมากขึ้น  เน่ืองจากภาพเคลื่อนไหว   ใน  
คอมพวิเตอรมัลติมีเดียประการบรรยาย ทําใหเห็นภาพไดอยางเปนรูปธรรม มีอิสระกวาการเรียนตามปกต ิ
สามารถเลือกเนื้อหาที่ตองการเรียนไดตามตองการ อยางไรก็ตาม จากคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน
เพ่ิมขึ้นมากกวากอนเรียน อาจกลาวไดวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบการบรรยาย สามารถพัฒนาเจตคติ
ตอวทิยาศาสตรไดจริง แตยงัมีนักเรียนบางคนยังมีเจตคติที่ไมดีตอวทิยาศาสตรบาง ในการจัดการเรียนรู
ครั้งตอไป ครูควรที่จะเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรูใหกระตุนความสนใจนักเรียนใหมากขึ้นกวาเดิม 
  จากการวัดองคประกอบเจตคติในดานความรู ความรูสึกและแนวโนมเชิงพฤติกรรมหรือ  
การกระทําที่มีในเชิงบวกแสดงใหเห็นวาผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ประกอบการบรรยาย มีเจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายที่เสนอไปขางตนผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
  1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
   1.1 ผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรควรนําคอมพวิเตอรมัลติมีเดียประกอบ  
การบรรยายไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยอาจเลือกเนื้อหาอื่น  ๆที่เหมาะสมมาจัดทําเปนคอมพิวเตอร
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มัลติมีเดีย เพราะเปนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรยีน ทัง้ทางดานผลสมัฤทธิท์างการเรียน และเจตคติตอ
วิทยาศาสตร 
   1.2 สําหรับนักเรียนที่สามารถเรียนรูไดรวดเร็วและศึกษาดวยตนเองผูสอนสามารถ
ใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสอนแทนได โดยตนเองทําหนาที่เปนเพียง ผูควบคุมหองเรียน จัดการเรียน 
ใหคําแนะนําแกนักเรียน ดังนั้น ควรมีความเขาใจในคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียทั้งหมด เพ่ืออธิบายใหผูเรียน
เขาใจกอนเขาสูบทเรียน และควรแจกเอกสารประกอบการสอน นักเรียนจะไดไมเสียเวลาในการจดบันทึก 
และไดใชเวลาใหเหมาะสมในการทําความเขาใจเนื้อหาบทเรียนเทานั้นหรือใหนักเรียนศึกษานอกเวลา
เรียนได ซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามความตองการ ตามความสามารถของตน  
   1.3 ในการจัดการเรียนรู โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ผูวิจัย
จําเปนตองมีความรูในดานทฤษฎีการสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รวมถึงเทคนิค ในการจัดลําดับขั้นตอน
การเรียนรูที่ทําใหผูวิจัยสามารถสรางคอมพิวเตอรไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   1.4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียปญหาที่มักจะเกิดขึ้น
เสมอ คือ ขอจํากัดเรื่องความเร็วของคอมพิวเตอรในโรงเรียน เน่ืองจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตอง
ใชหนวยความจํามาก ดังน้ัน ผูสอนเลือกใชคอมพิวเตอรรุนที่มีความเร็วสูง ดังน้ี 
    หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมต่ํากวา 1.0 GHz  
    - หนวยความจํา (RAM) 256 MB 
    - เครื่องขับ CD-ROM ความเร็วอยางต่ํา 8 เทา ขึ้นไป 
    - ความจุฮารดดิสด 2 GB 
    นอกจากนีค้วรคํานึงคือควรจดัหูฟงใหแกผูเรียน ไมควรใชลําโพงเพราะจะเกิดเสยีง
รบกวนสมาธิกันทําใหการเรียนไมไดผลดี 
       1.5 ในการสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ันผูวิจัยควรเลือกโปรแกรมสําหรับสราง
คอมพวิเตอรมัลติมีเดียใหทันสมัยสะดวกตอการใชงานสอดคลองกบัการจดัการเรียนการสอนในปจจุบนั 
  2. ขอเสนอสําหรับการวิจัย 
   2.1 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบวธิีสอนแบบอ่ืน 
ในลักษณะนี้เพ่ือศึกษาตวัแปรอ่ืน เชน ทักษะในการคิดวเิคราะห การคิดสังเคราะห ดานทักษะกระบวนการ 
ตัวแปรที่เกี่ยวกับผูเรียนเชน ระดับชั้นเรียน สาขาวิชาที่เรียน และระดับความสามารถในการเรียน 
   2.2 ควรศึกษาบทเรียนชวีวิทยาหรือวิทยาศาสตรในสาขาตาง  ๆ นําเนื้อหาที่เปนนามธรรม
และมีความซ้ําซอน มาจัดทําใหเห็นเปนรูปธรรมเพื่อใหนักเรียนเขาใจไดดีขึ้น 
      2.3 ควรมีการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายวิชา
วิทยาศาสตรในรูปแบบใหมๆ เพ่ือเราความสนใจและพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเจตคติของของผูเรียน เชน 
เกมคอมพิวเตอรวิชาวิทยาศาสตร 
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ภาคผนวก ก 

 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
อาจารยพรทิพา  พานิชาชีวะกุล      อาจารย 
           โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ 
           สมุทรปราการ 
 
อาจารยเชาวนี  ปฐมนุพงศ      อาจารย 
           โรงเรียนอัสสัมชัน 
           กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยสงกรานต  แสนเกียง      อาจารย 
           โรงเรียนอัสสัมชัน คอนแวนต สีลม 

           กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
   - แบบประเมินของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ 
    1) ดานเนื้อหา 
    2) ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
   - แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบ  
    การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ  
   - แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดย 
    ผูเชี่ยวชาญ 
   - แบบประเมินแบบสอบถามเจตคตติอวทิยาศาสตรโดยผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดาน เน้ือหา 
 

คําชี้แจง : โปรดอานขอความตอไปน้ีแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัระดับความคิดเห็น 
 ของทานที่มีตอคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 
ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควร
ปรับปรุง 

1. ดานเน้ือหาและการนําเสนอ 
  1.1 เน้ือหาบทเรียนครอบคลุมจุดประสงค 
การเรียนรู สอดคลองผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

     

  1.2  การแบงยอยเน้ือหามีความเหมาะสม      
  1.3  การจัดลําดับขั้นตอนการนําเสนอเนื้อหา      
  1.4  ความถูกตองของเนื้อหา      
  1.5  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      
  1.6  เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผูเรียน      
  1.7  ความเหมาะสมของเนื้อหาปฏิบัติการ      
  1.8  ความละเอียดของเนื้อหา      
  1.9  การสรุปเน้ือหาบทเรยีน      
  1.10 ความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ช      
  1.11 ความนาสนใจของเนื้อหาบทเรียน      
  1.12 ความทันสมัยของการนําเสนอเนื้อหา      
  1.13 แบบฝกหัดสอดคลองกับวัตถุประสงค      
  1.14 แบบทดสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค      
2. ดานภาพ เสียงและการใชภาษา      
  2.1  ภาพที่ใชสอดคลอง / เหมาะสมกับ 
การอธิบายเนือ้หาบทเรียน 

     

  2.2  ภาพเคลื่อนไหวชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหา      
  2.3  ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใช      
  2.4  ความเหมาะสมของคําศัพทและสญัลักษณ      
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ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รายการประเมิน 

 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควร

ปรับปรุง 
  2.5 การใชภาษาถูกตอง สื่อความหมายชัดเจน      

  2.6 การกระตุนความสนใจของเสียงประกอบ      

3.ดานการนําไปใช 
  3.1 การสงเสริมใหเกิดความกระตือรือรน 

     

  3.2 ความนาสนใจและทําใหเกิดแรงจูงใจตอ 
การเรียน 

     

  3.3  ความสะดวกรวดเรว็      
  3.4  ความเหมาะสมในการนําไปใชประกอบ 
การสอนบรรยายของครู 

     

4. พิจารณาบทเรียนโดยรวม 
  ประเมินใหบทเรียนมีคุณภาพอยูในระดับ 

     

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ ............................................................ ผูประเมิน 

        (.................……………………………... ) 
        วันที่ ............/........................../.............. 
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 แบบประเมินคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเทคโนโลยีการศึกษา  
 

คําชี้แจง  : โปรดอานขอความตอไปน้ีแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดบัความคิดเห็น 
               ของทานที่มีตอคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รายการประเมิน 

 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควร

ปรับปรุง 
1. ดานภาพ เสียงและการใชภาษา 
  1.1 ภาพที่ใชสอดคลอง/เหมาะสมกับเนื้อหา 
บทเรียน 

     

  1.2 ภาพเคลื่อนไหวชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหา      
  1.3  ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใช      
  1.4  ความเหมาะสมของคําศัพทและสัญลักษณ      
  1.5  การใชภาษาถูกตอง สื่อความหมายชัดเจน      
  1.6 การกระตุนความสนใจของเสียงประกอบ      
2. ดานกราฟก 
  2.1 ความเหมาะสมของแบบตวัอักษร 

     

  2.2  ความเหมาะสมในการเนนขอความโดยใช
ตัวอักษรและสี 

     

  2.3  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      
  2.4  ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษรและ
พ้ืนหลัง 

     

  2.5 ความเหมาะสมของการใชรูปภาพ และภาพ
กราฟกในการนําเสนอ 

     

3. ดานโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  3.1 ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ 

     

  3.2 ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน      
  3.3 ความเหมาะสมของการเสริมแรง      
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ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
รายการประเมิน 

 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควร

ปรับปรุง 
3.4 ความเหมาะสมของการออกแบบกรอบภาพ      

3.5  การออกแบบสามารถใชงานไดงาย      

4.ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 
  4.1 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรยีน 

     

  4.2 คําอธิบายเนื้อหาชัดเจน      
  4.3 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเนื้อหา      
  4.4 การจัดลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา      
  4.5 การประเมินผล ผูเรียนสามารถทราบผลการ
ประเมินเพ่ือทดสอบความเขาใจไดทันท ี

     

5.พิจารณาบทเรียนโดยรวม 
  ประเมินใหบทเรียนมีคุณภาพอยูในระดับ 

     

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ ............................................................ ผูประเมิน 

        (.................……………………………... ) 
        วันที่ ............/........................../.............. 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบการยอยอาหาร   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู 
 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองความคิดเห็นของความสอดคลองระหวางรายการ 
ประเมินกับเน้ือหาและกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบการยอย
อาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และหากมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใหเขียนลงในชองขอคิดเห็น 

 
ความสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม ขอคิดเห็น  

รายการประเมิน เห็นดวย 
+1 

ไมแนใจ 
0 

ไมเห็นดวย 
-1 

 

องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู     
1. มีการวิเคราะหเน้ือหาความรู     
2. มีการวิเคราะหผลการเรยีนรูที่คาดหวงั     
3. มีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ครอบคลุมเน้ือหาวิชา 

    

4. แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด 

    

กิจกรรมการเรียนรู     
5. มีการจัดกิจกรรมในขั้นนําเขาสูบทเรยีน     
6. มีการจัดกิจกรรมในขั้นสอน     
7. มีกิจกรรมในขั้นสรุป     
สื่อการเรียนรู     
8. สื่อการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา     
9. การกําหนดกิจกรรมตาง ๆ เหมาะสมกับสื่อ
การเรียนรูที่ใช 

    

10. สื่อการเรียนรูชวยใหนักเรียนทําความ
เขาใจในบทเรยีนงายขึ้น 

    

การวัดและประเมินผล     
11. การประเมินผลตรงกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 
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ความสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม ขอคิดเห็น  
รายการประเมิน เห็นดวย 

+1 
ไมแนใจ 

0 
ไมเห็นดวย 

-1 
 

12. วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกบั
เน้ือหาวิชา 

    

13. เครื่องมือวัดและประเมนิผลเหมาะสมกับ
เน้ือหาวิชา 

    

14. ความเหมาะสมของการพิจารณาตัดสินผล     
 

ขอเสนอแนะและความความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
       
 
     ลงชื่อ ............................................................ ผูใหการประเมิน 
      (.................……………………………... ) 
      วันที่ ............/........................../.............. 
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แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบการยอยอาหาร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
วัตถุประสงค 
 แบบประเมินนี้ สําหรับผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ตรวจสอบความชัดเจนของขอคําถาม ความ
เหมาะสมของตวัเลือก ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู และพฤตกิรรมที่ตองการวัดแบบทดสอบ 
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 60 ขอ ซ่ึงจะเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยเนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา เปนเนื้อหาวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่4 สาระที่ 1 :  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต เรื่องการยอยอาหาร 
  หนวยที่ 1  การยอยอาหารในจุลินทรีย 
  หนวยที่ 2  การยอยอาหารของสัตว 
   - การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
   - การยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
  หนวยที่ 3 การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน 
   - อวัยวะทีเ่กี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน 
   - การยอยอาหารในปาก 
   - การยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
   - การยอยอาหารในลําไสเล็ก 
   - การดูดซึมอาหารในกระเพาะอาหารลําไสเล็กและลําไสใหญ 
 

สาระที่ 1  

 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 มาตรฐานการเรียนรู  ว 1.1  
  เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบ
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และ
นําความรูไปใชในการดํารงชีวติของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  
  สํารวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธบิายการรักษาดุลยภาพของเซลลและรางกาย
พืช สัตว กลไกในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนุษย และนําความรูไปใชในชีวิตและในการศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติม 
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 มาตรฐานการเรียนรู ว 8.1  
  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู 
การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางานของ
ระบบยอยอาหารของจุลินทรีย สัตวและคน 
 ตัวชี้วัด 
  1. สืบคนและอธิบายเกี่ยวกับการยอยอาหารในจุลินทรีย สัตวและคน นําความรู
ไปใชประโยชน ในชีวิตประจําวัน 
  2. จําแนกและสรางเกณฑเกี่ยวกับการยอยอาหารในจุลินทรีย สัตวและคน 
  3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู  
(ม.8.1 ขอ 1 – 9) 
 

คําชี้แจงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัย ทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวัดพฤติกรรมการเรียน       
4 ดาน ดังน้ี 
 1. ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลว
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง ศัพท กฎ แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
 2. ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย จําแนก ตีความ
และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
 3. ดานการประยุกต หมายถึง ความสามารถในการนําความรู วิธีการทางวิทยาศาสตร
ไปใชในการแกปญหาในสถานการณใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
 4. ดานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของบุคคล ในการสืบเสาะ 
หาความรู โดยผานการฝกฝนความคิดอยางมีระบบจนเกิดความชํานาญ สามารถเลือกใชกิจกรรม
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม สําหรับทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรที่สอดคลองกบัเนื้อหา ในการวิจัย
ครั้งน้ี ประกอบดวยทกัษะ เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการลงความคิดเหน็
จากขอมูล ทักษะการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป 
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แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบการยอยอาหาร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
 โปรดพิจารณาประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
โดยตรวจสอบความชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู และพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในแบบ
ประเมินในชองระดับความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดให 
  +1 หมายถึง สอดคลอง 
  0  หมายถึง ไมแนใจ 
  -1 หมายถึง ไมสอดคลอง 

 
ขอที่ ระดับความคดิเห็น ขอวิจารณ ขอที่ ระดับความคดิเห็น ขอวิจารณ 

 +1 0 -1   +1 0 -1  
1     16     
2     17     
3     18     
4     19     
5     20     
6     21     
7     22     
8     23     
9     24     
10     25     
11     26     
12     27     
13     28     
14     29     
15     30     
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ขอที่ ระดับความคดิเห็น ขอวิจารณ ขอที่ ระดับความคดิเห็น ขอวิจารณ 
 +1 0 -1   +1 0 -1  

31     46     
32     47     
33     48     
34     49     
35     50     
36     51     
37     52     
38     53     
39     54     
40     55     
41     56     
42     57     
43     58     
44     59     
45     60     

 
ขอเสนอแนะและความความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
       
 
     ลงชื่อ ............................................................ ผูใหการประเมิน 
      (.................……………………………... ) 
      วันที่ ............/........................../.............. 
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แบบประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามเจตคตติอวิทยาศาสตร 
คําชี้แจง  :  
 โปรดประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามเจตคติตอวิทยาศาสตร เรื่องชีวโมเลกุล  
โดยอานขอความตอไปนี้แลวกรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ความสอดคลอง  
รายการประเมิน เห็นดวย 

+1 
ตองแกไข 

0 
ตองตัดทิ้ง 

-1 
องคประกอบดานความรู 
1. นักเรียนอานวารสารเกี่ยวกับชีววิทยา 

   

2. นักเรียนอานบทเรียนชีววิทยาลวงหนาเสมอ    

3. นักเรียนอานหนังสือเกี่ยวกับชีววิทยาเพิ่มเติมนอกจากใน
หนังสือ 

   

4. นักเรียนสามารถทําความเขาใจเนื้อหาไดดวยตนเองเปนอยางด ี    
5. นักเรียนสามารถยอนกลับไปศึกษาเนื้อหาชีววิทยาที่ไมเขาใจ
ไดตามความตองการ 

   

6. ชีววิทยาเปนวิชาที่มีประโยชน สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

   

7. การเรียนวิชาชีววิทยาทาํใหนักเรียนเรียนรูในเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดีขึ้น 

   

8. นักเรียนมีโอกาสในการคิดแกปญหาและรวมกันตัดสินใจใน
ระหวางปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร 

   

9. กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน    

10. นักเรียนทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมวิชาชีววิทยา นอกเหนือจากที่
เรียนเปนประจํา 

   

องคประกอบดานความรูสึก 
11. นักเรียนจะกระตือรือรนที่จะเรียนเนื้อหาชีววิทยาตอไป 

   

12. นักเรียนไมรูสึกเครียดในการเรียนชีววิทยาเพราะสามารถ
ทบทวนความรูไดดวยตนเอง 

   

13. ชีววิทยาเปนวิชาที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด    
14. นักเรียนรูสึกเพลิดเพลินจากการเรียนชีววิทยา    

15. นักเรียนชอบเรียนวิชาชีววิทยามากกวาวิชาอ่ืนๆ    
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ความสอดคลอง  
รายการประเมิน เห็นดวย 

+1 
ตองแกไข 

0 
ตองตัดทิ้ง 

-1 
16. นักเรียนมีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู และมีความสุข
กับการเรียนวิชาชีววิทยา 

   

17. นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของวิชาชีววิทยา    
18. การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่
นาสนใจมาก 

   

องคประกอบทางดานแนวโนมในเชิงพฤติกรรม หรือ 
การกระทํา 
19. นักเรียนคิดวานําความรูจากวิชาชีววิทยาไปใชในชีวิต 
ประจําวัน จะทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

   

20. ถาเลือกไดนักเรียนจะเรียนวิชาชีววทิยาทุกๆ ชั่วโมง    
21. นักเรียนคิดวาความรูในวิชาชีววิทยาเปนวิชาพื้นฐาน ใน 
การเรียนวิทยาศาสตรระดับสูงตอไป 

   

22. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม และ
มีความรับผิดชอบ 

   

23. นักเรียนคิดวาการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบ 
การบรรยายของครู จะทําใหนักเรียนสนใจเรียนวิชาชีววิทยา 

   

24. กิจกรรมในบทเรียนชีววิทยามีความนาสนใจ ทําใหนักเรียน
เรียนอยากลองปฏิบัต ิ

   

25. โรงเรียนควรเพิ่มเวลาในการเรียนชีววทิยาใหมากขึ้นกวานี้    
26. นักเรียนสนใจที่จะสมัครเปนสมาชิกในชุมนุมวิทยาศาสตร    

27. นักเรียนคิดวาชีววิทยาเปนวิชาที่งายตอการทําความเขาใจ    
28. นักเรียนมีแรงจูงใจที่จะศึกษาชีววิทยาตอไปเม่ือรูผล 
การทดสอบระหวางเรียน 

   

29. ถามีโอกาส นักเรียนจะชักชวนผูอ่ืนใหมาเรียนชีววิทยา    
30. นักเรียนจะพยายามทําคะแนนสอบใหดีขึ้น ถึงแมวาเนื้อหา
จะยาก และสลับซับซอนมากขึ้น 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
       
 
     ลงชื่อ ............................................................ ผูประเมิน 
      (.................……………………………... ) 
      วันที่ ............/........................../.............. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
  - ผลการประเมินคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  
   1) ดานเนื้อหา 
   2) ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
  - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร 
   มัลติมีเดียประกอบการบรรยาย     
  - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   วิทยาศาสตร 
  - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเจตคติตอวิทยาศาสตร 
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ตาราง  4  แสดงผลการประเมินคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  ดานเนื้อหา 
 

ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ      
   

1. ดานเน้ือหาและการนําเสนอ 
1.1 เน้ือหาบทเรียนครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู   
สอดคลองผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

4.33 ดี 

1.2  การแบงยอยเน้ือหามีความเหมาะสม  4.33 ดี 
1.3  การจัดลําดับขั้นตอนการนําเสนอเนื้อหา    5.00 ดีมาก 
1.4  ความถูกตองของเนื้อหา      4.67 ดีมาก 
1.5  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา     4.33 ดี 
1.6  เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผูเรียน    4.33 ดี 
1.7  ความเหมาะสมของเนื้อหาปฏิบัติการ    4.33 ดี 
1.8  ความละเอียดของเนื้อหา      5.00 ดีมาก 
1.9  การสรุปเน้ือหาบทเรียน      5.00 ดีมาก 
1.10 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช    4.33 ดี 
1.11 ความนาสนใจของเนื้อหาบทเรียน    5.00 ดีมาก 
1.12 ความทันสมัยของการนําเสนอเนื้อหา    5.00 ดีมาก 
1.13 แบบฝกหัดสอดคลองกับวัตถุประสงค    5.00 ดีมาก 
1.14 แบบทดสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค  5.00 ดีมาก 
2. ดานภาพ เสียงและการใชภาษา 
     2.1  ภาพที่ใชสอดคลอง / เหมาะสมกับการอธิบาย
เน้ือหาบทเรียน    

4.67 ดีมาก 

2.2  ภาพเคลื่อนไหวชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหา   5.00 ดีมาก 
2.3  ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใช    4.00 ดี 
2.4  ความเหมาะสมของคําศัพทและสัญลักษณ  4.00 ดี 
2.5  การใชภาษาถูกตอง สื่อความหมายชัดเจน  4.00 ดี 
2.6  การกระตุนความสนใจของเสียงประกอบ  3.67 ดี 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

คาเฉลี่ย       ระดับคุณภาพ      
   

3.ดานการนําไปใช 
    3.1 การสงเสริมใหเกิดความกระตือรือรน  

4.00 ดี 

3.2 ความนาสนใจและทําใหเกิดแรงจูงใจตอการเรียน   4.67 ดีมาก 
3.3 ความสะดวกรวดเร็ว      4.33 ดี 
3.4 ความเหมาะสมในการนําไปใชประกอบการสอน
บรรยายของครู  

5.00 ดีมาก 

   

เฉลี่ยรวม 4.54 ดีมาก 
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ตาราง  5  แสดงผลการประเมินคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ดานเทคโนโลยี 
     การศึกษา 
 

ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 
   

1. ดานภาพ เสียงและการใชภาษา 
    1.1  ภาพที่ใชสอดคลอง / เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน    

4.00 
     ดี 

    1.2  ภาพเคล่ือนไหวชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหา                        4.33      ดี 
    1.3  ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใช            4.00      ดี 
    1.4  ความเหมาะสมของคําศัพทและสัญลักษณ 4.00      ดี 
    1.5  การใชภาษาถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน           4.00      ดี 
    1.6  การกระตุนความสนใจของเสียงประกอบ              4.67      ดีมาก 
2. ดานกราฟก 
    2.1  ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร            

4.00 
     ดี 

    2.2  ความเหมาะสมในการเนนขอความโดยใชตัวอักษรและสี            4.33      ดี 
    2.3  ความเหมาะสมของขนาดตวัอักษร            4.00      ดี 
    2.4  ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษรและพื้นหลัง          4.00      ดี 
    2.5  ความเหมาะสมของการใชรูปภาพและภาพกราฟกในการนําเสนอ  4.00      ดี 
3. ดานโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    3.1  ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ  

3.67 
     ดี 

    3.2  ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน     3.67      ดี 
    3.3 ความเหมาะสมของการเสริมแรง      3.67      ดี 
    3.4 ความเหมาะสมของการออกแบบกรอบภาพ    3.67      ดี 
3.5  การออกแบบสามารถใชงานไดงาย  4.33      ดี 
4.ดานเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 
    4.1 ความเหมาะสมในการนําเขาสูบทเรียน     

4.00 
     ดี 

    4.2 คําอธิบายเนื้อหาชัดเจน       4.67      ดีมาก 
    4.3 ความตอเนื่องของการนําเสนอเนื้อหา 4.67      ดีมาก 
    4.4 การจัดลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา   4.67      ดีมาก 
    4.5 การประเมินผล ผูเรียนสามารถทราบผลการประเมินเพ่ือทดสอบ
ความเขาใจไดทันที 

4.00 
     ดี 

   

คาเฉล่ีย 4.11      ดี 
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ตาราง 6 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
     ประกอบการบรรยาย    
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คาเฉลี่ย 
รายการประเมิน 

1 2 3 IOC 
     

1. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู     
    1.1  มีการวิเคราะหเน้ือหาความรู  +1 +1 +1 1 
    1.2  มีการวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง  +1 +1 +1 1 
    1.3  มีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
 ครอบคลุมเน้ือหาวิชา    +1 +1 +1 1 
    1.4  แผนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด   +1 +1 +1 1 
2. กิจกรรมการเรียนรู     
    2.1  มีการจัดกิจกรรมในขั้นนําเขาสูบทเรียน   +1 +1 +1 1 
    2.2  มีการจัดกิจกรรมในขั้นสอน  +1 +1 +1 1 
    2.3  ชีววทิยาเปนวชิาที่นักเรียนชอบเรียนมากทีสุ่ด      +1 +1 +1 1 
    2.4  มีกิจกรรมในขั้นสรปุ      +1 +1 +1 1 
3. สื่อการเรียนรู     
    3.1  สื่อการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา     +1 +1 +1 1 
    3.2  การกําหนดกิจกรรมตางๆ เหมาะสมกับสื่อ 
การเรียนรูที่ใช  +1 +1 +1 1 
    3.3 สื่อการเรียนรูชวยใหนักเรียนทําความเขาใจ  
ในบทเรยีนงายขึ้น +1 +1 +1 1 
4. การวัดและประเมินผล     
    4.1  การประเมินผลตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  +1 +1 +1 1 
    4.2  วิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา +1 +1 +1 1 
    4.3  เครื่องมือวัดและประเมินผลเหมาะสมกับ
เน้ือหาวิชา  +1 +1 +1 1 
    4.4  ความเหมาะสมของการพิจารณาตัดสินผล   +1 +1 +1 1 
     

คาเฉลี่ย    1.00 
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ตาราง 7 แสดงผลการประเมินความสอดคลอง(IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา  
 

ความสอดคลองพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ 
ขอ 

ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3 
คาเฉล่ีย 

     

1 +1 +1 +1 +1 
2 +1 +1 +1 +1 
3 +1 0 +1 0.67 
4 +1 0 +1 0.67 
5 +1 +1 +1 +1 
6 +1 +1 +1 +1 
7 +1 +1 +1 +1 
7 +1 0 +1 0.67 
9 +1 +1 0 0.67 
10 +1 0 +1 0.67 
11 +1 +1 +1 +1 
12 +1 0 +1 0.67 
13 +1 +1 +1 +1 
14 +1 +1 +1 +1 
15 +1 0 +1 0.67 
16 +1 +1 0 0.67 
17 +1 +1 +1 +1 
18 +1 +1 +1 +1 
19 +1 +1 +1 +1 
20 +1 +1 +1 +1 
21 +1 +1 +1 +1 
22 +1 +1 +1 +1 
23 +1 +1 +1 +1 
24 +1 0 +1 0.67 
25 +1 +1 +1 +1 
26 +1 +1 +1 +1 
27 +1 +1 +1 +1 
28 +1 0 +1 0.67 
29 +1 +1 +1 +1 
30 +1 +1 +1 +1 

     

คาเฉล่ีย    0.89 
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ตาราง 8 แสดงผลการประเมินความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเจตคติตอวิทยาศาสตร 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คาเฉล่ีย 
รายการประเมิน 

1 2 3 IOC 

     

1.  องคประกอบดานความรู     
    1.1  นักเรียนอานวารสารเกี่ยวกับชีววิทยา          +1 0 +1 0.67 
    1.2  นักเรียนอานบทเรียนชีววิทยาลวงหนาเสมอ   +1 +1 0 0.67 
    1.3  นักเรียนอานหนังสือเกี่ยวกับชีววิทยาเพิ่มเติม นอกจากใน
หนังสือ    +1 +1 +1 1 
    1.4  นักเรียนสามารถทําความเขาใจเนื้อหา ไดดวยตนเองเปน
อยางดี +1 +1 +1 1 
    1.5  นักเรียนสามารถยอนกลับไปศึกษาเนื้อหาชีววิทยา  
ที่ไมเขาใจไดตามความตองการ +1 +1 +1 1 
    1.6  ชีววิทยาเปนวิชาที่มีประโยชน สามารถนาํไปใชใน
ชีวิตประจําวันได +1 +1 +1 1 
    1.7  การเรียนวิชาชีววิทยาทําใหนักเรียนเรียนรู ในเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดีขึ้น +1 +1 +1 1 
    1.8  นักเรียนมีโอกาสในการคิดแกปญหาและรวมกันตัดสินใจ ใน
ระหวางปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร +1 +1 +1 1 
    1.9  กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน  +1 +1 +1 1 
    1.10 นักเรียนทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมวิชาชีววิทยา นอกเหนือจาก
ที่เรียนเปนประจํา +1 +1 +1 1 
2. องคประกอบดานความรูสึก     
    2.1  นักเรียนจะกระตือรือรนที่จะเรียนเนื้อหาชีววิทยาตอไป    +1 +1 +1 1 
    2.2  นักเรียนไมรูสึกเครียดในการเรียนชีววิทยา  เพราะสามารถ
ทบทวนความรูไดดวยตนเอง                    
    2.3  ชีววิทยาเปนวิชาที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด              +1 +1 +1 1 
    2.4  นักเรียนรูสึกเพลิดเพลินจากการเรียนชีววิทยา              +1 +1 +1 1 
    2.5  นักเรียนชอบเรียนวิชาชีววิทยามากกวาวิชาอื่นๆ          +1 +1 +1 1 
    2.6  นักเรียนมีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู และมี
ความสุขกับการเรียนวิชาชีววิทยา +1 +1 +1 1 
    2.7  นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของวิชาชีววิทยา              
    2.8  การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่
นาสนใจมาก 0 +1 +1 0.67 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คาเฉล่ีย 
รายการประเมิน 

1 2 3 IOC 

     

3. องคประกอบทางดานแนวโนมในเชิงพฤติกรรม 
หรือการกระทํา 

    

    3.1 นักเรียนคิดวานําความรูจากวิชาชีววิทยา ไปใชใน
ชีวิตประจําวันจะทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น                  +1 +1 +1 1 
    3.2  ถาเลือกไดนักเรียนจะเรียนวิชาชีววิทยาทุกๆ ชั่วโมง             +1 0 +1 0.67 
    3.3  นักเรียนคิดวาความรูในวิชาชีววิทยาเปนวิชาพ้ืนฐานใน 
การเรียนวิทยาศาสตรระดับสูงตอไป +1 +1 0 0.67 
    3.4  กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย  มีคุณธรรม 
และมีความรับผิดชอบ +1 +1 +1 1 
    3.5  นักเรียนคิดวาการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบ 
การบรรยายของครู จะทําใหนักเรียนสนใจเรียนวิชาชีววิทยา +1 +1 0 0.67 
    3.6 กิจกรรมในบทเรียนชีววิทยามีความนาสนใจ ทําใหนักเรียน
เรียนอยากลองปฏิบัติ +1 +1 +1 1 
    3.7 โรงเรียนควรเพิ่มเวลาในการเรียนชีววิทยา ใหมากขึ้นกวานี้ +1 +1 +1 1 
    3.8  นักเรียนสนใจที่จะสมัครเปนสมาชิกในชุมนุมวิทยาศาสตร 0 +1 +1 0.67 
    3.9  นักเรียนคิดวาชีววิทยาเปนวิชาที่งายตอการทําความเขาใจ 0 0 +1 0.33 
     3.10 นักเรยีนมีแรงจูงใจท่ีจะศึกษาชีววิทยาตอไป เมื่อรูผล 
การทดสอบระหวางเรียน +1 +1 +1 1 
    3.11 ถามีโอกาส นักเรียนจะชักชวนผูอ่ืนใหมาเรียนชีววิทยา        
3.12  นักเรียนจะพยายามทําคะแนนสอบใหดีขึ้น ถึงแมวาเนื้อหา 
จะยาก และสลับซับซอนมากขึ้น +1 +1 +1 1 
     

คาเฉล่ีย    0.90 
     

    
     
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

 - ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน (rtt) 
  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
 - ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบรัคของ 
  แบบสอบถามเจตคตติอวทิยาศาสตร   
 - คาประสิทธภิาพ (E1/E2) ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย  
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ตาราง 9 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจการจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
     ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
 

ขอที่ คําตอบ p r 
    

1 ข 0.31 0.33 
2 ค 0.50 0.56 
3 ค 0.65 0.26 
4 ก 0.59 0.22 
5 ข 0.41 0.26 
6 ง 0.70 0.52 
7 ก 0.54 0.33 
7 ข 0.41 0.30 
9 ค 0.31 0.34 
10 ค 0.45 0.31 
11 ค 0.26 0.30 
12 ค 0.39 0.41 
13 ง 0.61 0.40 
14 ก 0.50 0.35 
15 ง 0.72 0.33 
16 ข 0.28 0.29 
17 ค 0.56 0.30 
18 ข 0.44 0.52 
19 ก 0.35 0.33 
20 ง 0.41 0.37 
21 ค 0.41 0.35 
22 ง 0.37 0.22 
23 ค 0.52 0.37 
24 ข 0.35 0.26 
25 ค 0.52 0.37 
26 ข 0.46 0.26 
27 ง 0.31 0.26 
28 ง 0.52 0.27 
29 ค 0.65 0.25 
30 ง 0.37 0.22 

    

คาเฉล่ีย 0.46 0.33 
   

 

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยามีคาเทากับ 0.43 
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย (Χ  ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ความเชื่อม่ันโดยการหา 
     สัมประสิทธิ์ แอลฟา (α – Coefficient) ของแบบสอบถามเจตคติตอวิทยาศาสตร          
 

ระดับความคิดเห็น   
รายการประเมิน 

Χ S.D. 
   

1. องคประกอบดานความรู   
    1.1 นักเรียนอานวารสารเกี่ยวกับชีววิทยา  3.37 0.81 
    1.2 นักเรียนอานบทเรียนชีววิทยาลวงหนาเสมอๆ   3.33 1.40 
    1.3 นักเรียนอานหนังสือเกี่ยวกับชีววิทยา เพ่ิมเติมนอกจากในหนังสือ  3.07 1.33 
    1.4 นักเรียนสามารถทําความเขาใจเนื้อหา ไดดวยตนเองเปนอยางดี 3.13 1.30 
    1.5 นักเรียนสามารถยอนกลับไปศึกษาเนื้อหาชีววิทยาที่ไมเขาใจไดตามความ
ตองการ 

3.80 1.54 

    1.6 ชีววิทยาเปนวิชาที่มีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 3.77 1.68 
    1.7 การเรียนวิชาชีววิทยาทําใหนักเรียนเรียนรู ในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดีขึ้น 4.10 1.62 
    1.8 นักเรียนมีโอกาสในการคิดแกปญหาและรวมกัน ตัดสินใจในระหวางปฏิบัติ
กิจกรรมวิทยาศาสตร 

3.63 1.49 

    1.9 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน  3.57 1.39 
    1.10 นักเรียนทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมวิชาชีววิทยา นอกเหนือจากที่เรียนเปนประจํา 3.03 1.35 
   

เฉล่ีย 3.48 1.39 
   

2. องคประกอบดานความรูสึก   
    2.1 นักเรียนจะกระตือรือรนที่จะเรียนเนื้อหาชีววิทยาตอไป  3.27 1.43 
    2.2 นักเรียนไมรูสึกเครียดในการเรียนชีววิทยา เพราะสามารถทบทวนความรูได
ดวยตนเอง 

3.27 1.37 

    2.3 ชีววิทยาเปนวิชาที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด   2.97 1.31 
    2.4 นักเรียนรูสึกเพลิดเพลินจากการเรียนชีววิทยา   3.47 1.44 
    2.5 นักเรียนชอบเรียนวิชาชีววิทยามากกวาวิชาอื่นๆ  2.90 1.22 
    2.6  นักเรียนมีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู  และมีความสุขกับการเรียนวิชา
ชีววิทยา 

3.60 1.56 

    2.7 นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของวิชาชีววิทยา  3.77 1.57 
    2.8 การแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมที่นาสนใจมาก 3.40 1.54 
   

เฉล่ีย 3.33 1.43 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ระดับความคิดเห็น   
รายการประเมิน 

Χ S.D. 
   

3. องคประกอบทางดานแนวโนมในเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา   
    3.1 นักเรียนคิดวานําความรูจากวิชาชีววิทยา ไปใชในชีวิตประจําวันจะทําให
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

3.37 1.53 

    3.2 ถาเลือกไดนักเรียนจะเรียนวิชาชีววิทยาทุกๆ ชั่วโมง  2.97 1.44 
    3.3 นักเรียนคิดวาความรูในวิชาชีววิทยาเปนวิชาพ้ืนฐาน ในการเรียนวิทยาศาสตร
ระดับสูงตอไป  

3.77 1.61 

    3.4  กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ 3.57 1.43 
    3.5 นักเรียนคิดวาการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบการบรรยายของครู  
จะทําใหนักเรียนสนใจเรียนวิชาชีววิทยา 

3.93 1.57 

    3.6 กิจกรรมในบทเรียนชีววิทยามีความนาสนใจ ทําใหนักเรียนเรียนอยากลอง 
ปฏิบัติ 

3.77 1.50 

    3.7 โรงเรียนควรเพิ่มเวลาในการเรียนชีววิทยา ใหมากขึ้นกวานี้ 3.20 1.38 
    3.8 นักเรียนสนใจที่จะสมัครเปนสมาชิกในชุมนุมวิทยาศาสตร 3.13 1.39 
    3.9 นักเรียนคิดวาชีววิทยาเปนวิชาที่งาย ตอการทําความเขาใจ 3.20 1.38 
    3.10 นักเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะศึกษาชีววิทยาตอไปเมื่อรูผลการทดสอบระหวางเรียน 3.30 1.46 
    3.11 ถามีโอกาส นักเรียนจะชักชวนผูอ่ืนใหมาเรียนชีววิทยา  3.23 1.44 
    3.12 นักเรียนจะพยายามทําคะแนนสอบใหดีขึ้น ถึงแมวาเนื้อหาจะยาก และ
สลับซับซอนมากขึ้น 

3.77 1.73 

   

เฉล่ีย 3.44 1.49 
   

เฉล่ียรวม 3.42 1.44 
   

 
คาความเชื่อม่ันโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของแบบสอบถามเจตคต ิตอ
วิทยาศาสตรมีคาเทากับ 1.03          
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ตาราง 11 แสดงคาแนวโนมประสิทธิภาพคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
 

คะแนนแตละหนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 3 
E2 E1 E2 E1 E2 E1 

คนที ่

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 
       

1 9 8 8 9 9 10 
2 9 8 8 8 8 7 
3 9 8 8 8 8 8 
4 8 8 8 8 8 7 
5 8 8 8 8 9 8 
       

รวม 248 241 242 243 244 238 
       

Χ  8.06 8.00 8.00 8.20 8.40 8.00 
       

E1/E2 86 80 80 82 84 80 
       

คาเฉลี่ย E1/E2   =  83.33/80.67 
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ตาราง 12 แสดงคาประสิทธิภาพคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
 

คะแนนแตละหนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 3 
E2 E1 E2 E1 E2 E1 

คนที ่

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 
       

1 9 9 8 8 8 9 
2 8 7 9 8 9 8 
3 9 8 8 8 9 8 
4 9 9 8 8 8 8 
5 9 8 8 8 7 8 
6 8 8 8 8 7 8 
7 9 8 8 7 9 8 
8 8 8 8 7 8 8 
9 8 8 9 9 8 8 
10 8 8 9 8 8 8 
11 7 8 9 9 8 8 
12 8 8 8 8 9 8 
13 8 9 9 8 7 8 
14 8 8 8 9 9 8 
15 8 8 8 9 9 8 
16 9 8 9 9 9 8 
17 8 7 9 8 8 7 
18 9 7 9 8 9 8 
19 9 8 8 9 9 7 
20 7 8 9 8 8 7 
21 8 8 9 9 7 7 
22 7 8 9 8 7 7 
23 9 7 9 8 7 7 
24 10 9 8 8 8 7 
25 10 9 8 8 8 8 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

คะแนนแตละหนวยการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 3 
E2 E1 E2 E1 E2 E1 

คนที ่

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 
       

26 7 8 8 8 7 8 
27 7 8 7 8 8 8 
28 8 8 7 7 9 8 
29 8 8 7 8 10 10 
30 8 8 8 8 8 10 

       

รวม 248 241 242 243 244 238 
       

Χ  8.27 8.03 8.34 8.10 8.13 7.93 
       

E1/E2 83 80 81 81 81 79 
       

คาเฉลี่ย E1/E2         =          81.56/80.22 
       

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

 - คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
 - คาเฉลี่ยเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัด 
  การเรียนรูโดยคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
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ตาราง 13  แสดงคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนชีววิทยาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ 
     การจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายกอนเรียนและหลังเรียน 
 

คนที ่
Pre-test 

30 คะแนน 
Post-test 
30 คะแนน 

ผลตาง (D) 2D  

     

1 12 21 9 81 
2 15 24 9 81 
3 12 21 9 81 
4 12 27 15 225 
5 9 27 18 324 
6 15 21 6 36 
7 12 24 12 144 
8 15 21 6 36 
9 12 21 9 81 
10 18 30 12 144 
11 12 24 12 144 
12 15 24 9 81 
13 12 24 12 144 
14 9 24 15 225 
15 15 24 9 81 
16 12 21 9 81 
17 15 24 9 81 
18 9 24 15 225 
19 6 21 15 225 
20 9 21 12 144 
21 15 24 9 81 
22 12 27 15 225 
23 9 24 15 225 
24 15 24 9 81 
25 6 24 18 324 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

คนที ่
Pre-test 

30 คะแนน 
Post-test 
30 คะแนน 

ผลตาง (D) 2D  

     

26 12 24 12 144 
27 12 24 12 144 
28 9 21 12 144 
29 12 21 9 81 
30 10 21 11 121 

     

ΣX 358 702 - - 
     

Χ  11.93 23.40 - - 
     

ΣD - - 344 - 
     

∑ 2D  - - - 4234 
     

     
t = 19.88 
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ตาราง 14 แสดงคาเฉลี่ยเจตคตติอวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับการจัด 
     การเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียประกอบการบรรยายกอนเรียนและหลังเรียน        
 

คนที ่
Pre- attitude 

5 คะแนน 
Post- attitude 

5 คะแนน 
ผลตาง (D) 

2D  

     

1 3.23 3.37 0.14 0.02 
2 3.33 3.33 0.00 0.00 
3 2.87 3.07 0.20 0.04 
4 3.2 3.13 -0.07 0.00 
5 3.5 3.8 0.30 0.09 
6 4.13 3.77 -0.36 0.13 
7 4.23 4.1 -0.13 0.02 
8 3.57 3.63 0.06 0.00 
9 3.4 3.57 0.17 0.03 
10 2.83 3.03 0.20 0.04 
11 3.4 3.27 -0.13 0.02 
12 2.8 3.27 0.47 0.22 
13 2.87 2.97 0.10 0.01 
14 3.2 3.47 0.27 0.07 
15 2.8 2.9 0.10 0.01 
16 3.47 3.6 0.13 0.02 
17 3.83 3.77 -0.06 0.00 
18 3.23 3.4 0.17 0.03 
19 3.6 3.37 -0.23 0.05 
20 2.5 2.97 0.47 0.22 
21 3.67 3.77 0.10 0.01 
22 3.4 3.57 0.17 0.03 
23 3.87 3.93 0.06 0.00 
24 3.37 3.77 0.40 0.16 
25 2.7 3.2 0.50 0.25 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

คนที ่
Pre- attitude 

5 คะแนน 
Post- attitude 

5 คะแนน 
ผลตาง (D) 

2D  

     

26 2.87 3.13 0.26 0.07 
27 2.63 3.2 0.57 0.32 
28 3.37 3.3 -0.07 0.00 
29 3.27 3.23 -0.04 0.00 
30 3.9 3.77 -0.13 0.02 

     

ΣX 99.04 102.66 - - 
     

Χ  3.30 3.42 - - 
     

ΣD - - 3.62 - 
     

ΣD2 - - - 1.90 
     

     
t  =  2.947 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

- ตัวอยางคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
- คูมือการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
- แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิท์างการเรียนชีววิทยา 
- แผนการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย 
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ตัวอยางคอมพิวเตอรมัลติมีเดยีประกอบการบรรยาย 
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คูมือการใช 
 

คอมพิวเตอรมัลติมีเดยีประกอบการสอนบรรยาย 

เร่ือง  ระบบการยอยอาหาร 
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   ชวงชั้นที่ 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จัดทําโดย 

 
นางสาวนุสรา หัวไผ 

สาขาการมัธยมศึกษา กลุมการสอนวิทยาศาสตร  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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1. อุปกรณหรือฮารดแวรที่ใชงาน 
  เครื่องคอมพิวเตอร ควรประกอบดวย 
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมต่ํากวา 1.0 GHz   
   - หนวยความจํา (RAM) 256 MB 
   - เครื่องขับ CD-ROM ความเร็วอยางต่ํา 8 เทา ขึ้นไป 
   - ขนาดพื้นที่แสดงผลหนาจอ ประมาณ 800 X 600 
   - ความจุฮารดดิสด 2 GB 
   - การดแสดงผล VGA Card หรือ SVGA Card แบบ 24 BIT 
   - จอภาพ (Monitor) ขนาด 17 น้ิวขึ้นไป 
   - การดเสียง (Source Card)  
   - ลําโพงขยายเสียง 1 คู 
 

2. การกําหนดหนาจอคอมพิวเตอร 
 ในการสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ระบบการยอยอาหาร ชุดนี้ผูวิจัยไดกําหนด 
การแสดงผลของหนาจอคอมพิวเตอรไวที ่ 800 x 600 Pixels ซ่ึงเปนความละเอียดของจอภาพ
ในระดับปานกลางที่เครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป ทั้งรุนเกาหรือรุนใหมสามารถแสดงผลได ดังน้ันกอนที่
ผูศึกษาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ประกอบการบรรยายชุดนี้ จะทําการศึกษาบทเรียน ควรปรับ
ความละเอียดของจอภาพใหถูกตอง คอื 800 x 600 Pixels ดวย 
  

3. การเร่ิมเขาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 1. ใสแผน CD สื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่ตัวขับ CD – ROM 
 2. ใหคลกิเมาสที ่My Computer เลือก CD Drive ที่มีแผน CD สื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่อง ระบบการยอยอาหารอยู แลวคลิกเมาสเลือก Digestivesystem.exe เครื่องคอมพิวเตอรก็
จะเปดไฟล บทเรียนหนาแรกดังภาพ 
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4. รูปแบบการนําเสนอบทเรียน 
 4.1 หนาแรกจะแสดงชื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชื่อเรื่อง ชื่อหนวยการเรียนรูปุมออก
และปุมเขาสูบทเรียน เม่ือตองการเขาศึกษาบทเรียนใหคลิกเมาสปุมเขาสูบทเรียนในแตละหนวย
การเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 เม่ือเขาสูบทเรยีนในแตละหนวย จะแสดงจุดประสงคการเรยีนรูในแตละหนวยการเรียนรู
ทุกหนวยการเรียนรูในหนาเมนูหลักสามารถเขาไปศึกษารายละเอียดไดและเม่ือสิ้นสุดจะตองกลับมา
หนาเมนูหลักเสมอ  
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 4.3 ในบางสไลดจะมีคําอธบิาย ผูสอนสามารถคลิ๊กเขาไปเพือ่แสดงภาพเคลื่อนไหว เพ่ือ
ชวยใหการบรรยายนั้น ทําใหนักเรียนเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากนั้นสามารถคลิ๊กกลบัมายงั
หนาเดิมที่กําลังอธิบายอยูได 

 
 

 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 

 
 
 
 

คลิ๊กเพื่อแสดง
ภาพเคลื่อนไหว 

คลิกเพื่อ
กลับไปยัง
หนาเดิม 

คลิก 
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 4.4 ในบางสไลดทีแ่สดงคําถามระหวางเรียน เพ่ือฝกใหนักเรียนตอบคําถาม พรอมทั้ง 
อภิปรายรวมกันในกลุม สามารถเชื่อมตอไปยังเฉลยได เม่ือผูสอนตองการเฉลยในชั่วโมง เพ่ือ
ชวยในการจดบันทึกของนักเรียนดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คลิกเพื่อ
กลับไปยัง
หนาเดิม 

คลิกเพื่อไปยัง
หนาเฉลย 
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 4.5 เน้ือหา ประกอบดวย 3 หนวยการเรียนรู โดยเลือกคลกิเมาสเลือกศึกษาเนื้อหา ตาม
หัวขอเน้ือหาในหนาเมนูหลัก เม่ือเขาสูเน้ือหาจะพบ รายละเอียดของเนื้อหานั้นๆ ปุมเปด ปดเสียงเพลง
ประกอบบทเรยีน ปุมเปดปดเสียง ปุมเลือกเรียนหนาตอไป หรือหนากอนหนานี้ เม่ือศึกษาบทเรียน
ถึงหนาสุดทายของแตละสวน จะพบสไลดที่แสดงผังมโนทัศนของทุกๆ หนวยการเรียนรู 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผังมโนทัศนเพ่ือสรุปใจความสําคัญในแตละหนวยการเรียนรู 
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 4.6 สไลดน้ีผูสอนตองการใหผูเรียนทบทวนชื่อ ตําแหนงและรปูรางของอวยัวะ โดยการพิมพ
ขอความในชองวาง เม่ือคําตอบถูกจะปรากฏขอความวา “ ถูกตองครับ” เมือพิมพคําตอบผิดจะ
ปรากฏขอความวา “ ลองใหมครับ ”   
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5. สาระการเรียนรู 
 สาระการเรียนรู เปนวิชาชวีวทิยา 1 ว 41241 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง ระบบการยอยอาหาร ดังน้ี 
 หนวยการเรียนรูที่ 1 การยอยอาหารของจุลินทรยี 
 หนวยการเรียนรูที่ 2 การยอยอาหารของสัตว 
  - การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
  - การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
 หนวยการเรียนรูที่ 3 การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน 
 

6. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 

หนวยการเรียน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวนคาบ 

1. การยอยอาหาร 
ในจุลินทรีย 

สืบคน อภิปราย อธิบายจําแนกและสรางเกณฑ เกี่ยวกบั 
การยอยอาหารของจุลินทรยีได ตลอดจน นําความรูเรื่อง 
การยอยอาหารของสัตวไปใชประโยชนในชีวติประจําวันและ
มีจิตวิทยาศาสตร 

 
1 
 
 

2. การยอยอาหาร
ของสัตว 

 สืบคน ทดลอง และอภิปราย อธิบา จําแนกและสรางเกณฑ 
เกี่ยวกับทางเดินอาหารของสัตวตลอดจน นําความรูเร่ือง 
การยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลังไปใชประโยชนใน
ชีวติประจําวันและ มีจิตวทิยาศาสตร 

 
4 

3. การยอยอาหาร
และระบบทางเดิน
อาหารของคน 

สืบคน อภิปราย อธิบายจําแนกและสรางเกณฑ เกี่ยวกบั
ทางเดินอาหารของคน ตลอดจน นําความรูเรื่องการยอย
อาหารของคนไปใชประโยชนในชีวติประจําวันและมีจิต 
วิทยาศาสตร 

 
9 
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7. บทบาทของผูสอน 
 ในการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ี ผูสอนมีบทบาทในการอธิบาย บรรยาย
โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสวนเสริม เพ่ือทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น ผูสอนมีสวน
กระตุนความสนใจของผูเรียนในการสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สงเสริมใหผูเรียนอภิปราย
รวมกันในกลุม ตอบคําถามและแนะนําใหผูเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลจากคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย 
 

8. การจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยาย เร่ือง 
ระบบการยอยอาหาร 
 หมายถึง การนําเสนอเนื้อหาที่สอนผานโปรแกรมตางๆ ในคอมพิวเตอร ประกอบไปดวย
คําบรรยาย ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ซ่ึงผูสอนใชประกอบการเรียนการสอนแบบบรรยาย 
เพ่ือใหผูเรียน มีความรูความเขาใจในการเรียนที่มีเนนเนื้อหาสาระ ทฤษฎี ในวิชาวิทยาศาสตรได
งายขึ้น สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ในระหวางเรียน ทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร 
ซ่ึงการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายมีขั้นตอน ดังน้ี 
 8.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในเนื้อหา ใสใจในการเรียนรู
ผูสอนเริ่มนําเขาสูบทเรียนหลากหลายวธิีดวยกัน เชน นักเรียนสังเกตภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
จากคอมพวิเตอรมัลติมีเดียบนหนาจอเครือ่งฉายโปรเจคเตอร การสนทนาซกัถามทัง้เนื้อหาที่เรียน
ไปแลว การอภิปราย การทดลองปฏิบตัิกจิกรรมสัน้ๆ เพ่ือเปนการสรางสถานการณเราความสนใจ
ใหกับผูเรียน ใชเวลาประมาณ 10 นาที 
 8.2 ขั้นแจงจุดประสงคการเรียนรู โดยนักเรียนอานจุดประสงคการเรียนรู บนจอเครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร แลวแบงกลุมๆ ละ 5 คน 
 8.3 ขั้นดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู โดยผูเรียนจะไดเรียนรูเน้ือหาจากการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอรมีเดียไปพรอมๆ กับการบรรยายของครู ในบางชั่วโมงนักเรียน จะไดสืบคนขอมูล
ทบทวนความรูเดิมจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 1 เครื่องตอนักเรียน 5 คน มีการอภิปรายรวมกัน
ในหองเรียน หลังจากนั้นนักเรียนแตละกลุมตางก็ตอบคําถามในใบงาน   
 8.4 ขั้นสรุปโดยผูสอน และผูเรียนชวยกันสรุปดวยการอภิปราย พรอมทั้งเขียนผังมโน
ทัศนเพ่ือสรุปความคิดรวบยอด 
 8.5 ขั้นวัดและประเมินผล วัดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน ขณะปฏิบัติกิจกรรม 
การตอบคําถามในใบงาน การเขียนแผนผังความคิด การทําแบบทดสอบ 
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9. ขอควรระวัง 
 9.1 เครื่องคอมพิวเตอรควรมีหนวยความจํา หรือ RAM คอนขางสูงเพราะคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ชุดนี้มีการแสดงผลทั้งภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว 
 9.2 ไมควรรีบรอนที่จะเลือกชี้ หรือคลิกเมาสในสวนของปุมตางๆ ทั้งที่การแสดงผลใน
แตละสวนยังไมสมบูรณ จะทําใหภาพเคลื่อนไหวสะดุด หรือภาพเคลื่อนไหวบางสวนแสดงผลของ
บทเรียนยังไมครบขั้นตอนจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
 9.3 การปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานโปรแกรมอยางเครงครัด เปนสิ่งที่ผูศึกษาบทเรียน
ควรกระทําจะชวยใหการศึกษาบทเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

10. ปญหาและขอแกไข 
 ปญหา  :  ในแตละสไลดตอไปน้ี จะมีภาพเคลื่อนไหว บางครั้งอาจจะไมแสดงผลตอ  
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ใหแกไขโดย :    
      1. ใหคลิ๊กปุมหยุดชั่วคราว 2  ครั้งแลวกดพื้นทีว่างบนสไลด ถาโปรแกรมยังไมดําเนินตอให  
กดปุมชั่วคราวซ้ําไปมาหลายๆ ครั้ง แลวกดพื้นทีบ่นสไลดเชนน้ีไปเร่ือยๆ จนกวาโปรแกรมจะ
ดําเนินตอ

คลิกปุมหยุดชัว่คราว 2 ครั้ง 
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนวิชาชีววิทยา 
    เร่ือง ระบบการยอยอาหาร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 

 
1.  สิ่งมีชีวิตทีมี่การยอยอาหารภายนอกเซลล (ความรู - ความจํา) 
  ก. พลานาเรีย พารามีเซียม    
 ข. ราเมือก เห็ดเข็มทอง 
 ค. ไสเดือน มด   
 ง. ฟองน้ํา พยาธิตัวตืด 
 
2. จงจําแนกสิ่งมีชีวิต จากตารางที่กําหนดใหตอไปน้ี 

 
สิ่งมีชีวิต A  B C  และ D  คืออะไร เรียงตามลําดับ (ทักษะกระบวนการ : การจําแนก) 
 ก. ไฮดรา  ฟองนํ้า  พยาธิไสเดือน  ตั๊กแตน    
 ข. ไสเดือน  ฟองน้ํา  แมงมุม  ไฮดรา 
 ค. ฟองน้ํา   ไสเดือน ไฮดรา   แมงมุม    
 ง. ตั๊กแตน  ไฮดรา  ฟองนํ้า  พยาธิไสเดือน 
 
3. พารามีเซียมนําอาหารเขาสูเซลลไดอยางไร (ความรู ความจํา) 
 ก. ใชไซโทพลาสซึมโอบลอมอาหาร 
 ข. แพรเขาสูเซลลโดยตรง 
 ค. ใชซีเลยีโบกพดัอาหารเขารองปาก 
 ง. สงผานทางเซลลคอลลาร 
 
 
 
 
 

สิ่งมีชีวิต โครงสรางระบบการยอยอาหาร สวนที่สําคญั การพัฒนาการระบบการยอย 
     A ไมพัฒนา โคเอโนไซต ชองเปด2 ทาง 
   B สมบูรณ กึ๋น ยอยในเซลล 
   C ไมสมบูรณ เทนทาเคลิ ชองเปดทางเดียว 

     D สมบูรณ กึ๋น ตอมสรางเอนไซม 
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4. อะมีบานําอาหารเขาสูเซลลไดอยางไร (ความรู ความจํา) 
 ก. ฟาโกไซโทซิส     
 ข. แพรเขาสูเซลล 
 ค. ใชซิเลยีนําอาหารเขาสูเซลล  
 ง. ใชเข็มพิษจับอาหาร 
 
5. มนุษยนําจุลินทรียมาใชในอุตสาหกรรมดานอาหาร เน่ืองจากเราทราบวา (การประยุกต) 
 ก. ไมเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว 
 ข. สรางเอนไซมออกมายอยอาหารนอกเซลล 
 ค. มีการยอยอาหารภายในเซลล 
 ง. เลี้ยงงาย ราคาถูกและโตเรว็ 
 
6. สัตวที่มีวิวฒันาการของระบบทางเดินอาหารสูงที่สุดคือ (ความเขาใจ) 
 ก. ไฮดรา 
 ข. พารามีเซียม 
 ค. ไสเดือนดิน 
 ง. ไก 
 
7. เพราะเหตใุดสัตวกินพืชจึงตองกินอาหารปริมาณมากกวาสัตวกนิเนื้อ (ความเขาใจ) 
 ก. อาหารของสัตวกินพืชมีกากอาหารมากแตมีสารอาหารนอย 
 ข. สัตวกินพืชมีขนาดใหญกวาสัตวกินเนื้อ 
 ค. สัตวกินพืชมีความตองการพลังงานสูงกวาสัตวกินเนื้อ 
 ง. สัตวกินพืชมีระบบทางเดินอาหารยาวกวา 
 
8. ทําไมจึงกลาววา การยอยอาหารสิ้นสุดที่ลําไสเล็กเทานั้น (ความเขาใจ) 
 ก. ลําไสใหญมีเพียงการยอยเชิงเคมีเทานั้น  
 ข. ลําไสใหญไมมีเอนไซมที่ใชในการยอยอาหาร 
 ค. ลําไสใหญมีเพียงการยอยเชิงกลเทานั้น  
 ง. ลําไสใหญเปนเพียงทางผานของกากอาหารเทานั้น 
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จงใชขอมูลตอไปน้ี ตอบคําถามขอที่ 9 – 10  
 นักเรียนกลุมหน่ึง ศึกษาระบบทางเดินอาหารของปลาโดยวัดความยาวของระบบทางเดิน 
อาหาร จากตัวอยางปลาทั้ง 4 ชนิด และบันทึกผลในตารางตอไปน้ี (ทักษะกระบวนการ :  
การตีความหมาย ขอมูลและลงขอสรุป) 
 

  
  
 
 
 
 

9. นักเรียนกลุมน้ี ควรสรุปการทดลองนี้อยางไร 
 ก. ปลาชอนและปลาดุกมีระบบทางเดินอาหารยาว 
 ข. ปลาตะเพียนและปลานลิมีระบบทางเดินอาหารสั้น 
 ค. ปลากินพืชมีระบบทางเดินอาหารยาวกวาปลากินสัตว 
 ง. ปลากินสัตวมีระบบทางเดินอาหารยาวกวาปลากินพืช 
 
10. นักเรียนคนหนึ่งในกลุม ไดสืบคนขอมูลเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารของสัตวเคี้ยวเอ้ือง มา
กอนหนานี้แลว พบวา สตัวเคี้ยวเอ้ืองมีสวนของกระเพาะอาหารยาวถึง 4 สวน อาหารของสัตว
ชนิดนี้ คือ พืช ซ่ึงมีสารอาหารนอย ในขณะที่ทางเดนิอาหารของสิงโต มีกระเพาะอาหารเพียง
แคกระเพาะเดียว อาหารของสิงโต คือ เน้ือสัตวซ่ึงมีสารอาหารมาก จากการศึกษาระบบทางเดิน
อาหารของปลาขางตน นักเรียนในกลุมควรจะลงความเห็นอยางไร (ทักษะกระบวนการ : การลง
ความคิดเห็น) 
 ก. ปลากินสัตวนาจะคลายกับสัตวเคี้ยวเอ้ือง 
 ข. ปลากินพืชนาจะคลายกับสงิโต 
 ค. ปลากินพืชนาจะคลายกับสตัวเคี้ยวเอ้ือง 
 ง. ทั้งปลากินพืชและปลากินสตัวนาจะคลายๆ กับสิงโต 
 
11. หนาที่ของกระเพาะอาหาร คือ (ความรู ความจํา) 
 ก. สรางเอนไซมอะมิโนเพปทิเดส 
 ข. สรางเอนไซมเอนเทอโรไคเนส  
 ค. สรางเอนไซมเพปซิโนเจน  
 ง. ดูดซึมสารอาหารที่ไดจากการยอยเขาสูเซลล 
 

ชนิดของปลา อาหารที่กิน ความยาวระบบทางเดินอาหาร ( cm ) 
ปลาชอน กินพืช 30 
ปลาดุก กินพืช 37 
ปลาตะเพียน กินสัตว 150 
ปลานิล กินสัตว 227 
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12. อวัยวะทีเ่กี่ยวของกับการยอยลิพิด (ความเขาใจ) 
 ก. ปาก กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก 
 ข. กระเพาะอาหาร ตับ ลําไสเล็ก 
 ค. ตับ ลําไสเล็ก ตับออน 
 ง. ลําไสเล็ก ตับออน ลําไสใหญ 
 
13. จงสังเกตภาพขางลาง  
 อวัยวะตอไปนี้ควรจะพบเอนไซมชนิดใด (ทักษะกระบวนการ : การสังเกต) 
 ก. ทริปซิน     
 ข. อะไมเลส 
 ค. เอนเทอโรไคเนส 
 ง. เพปซิน 
 
14. เม่ือนักเรียนรับประทานขนมปงแลว เคี้ยวไปสักครูหน่ึง แลวรูสกึวามีรสหวาน นักเรียนคดิ
วานาจะเปนสารอาหารชนิดใด (ความเขาใจ) 
 ก. กลูโคส               
 ข. กรดอะมิโน 
 ค. กรดไขมัน               
 ง. กลีเซอรอล 
 
15. การเคลื่อนที่ของอาหารแบบ เพอริทลัซิส ชวยทําให (ความเขาใจ) 
 ก. อาหารเคลื่อนที่เร็วขึ้น 
 ข. อาหารถูกยอยไดเร็วขึ้น 
 ค. เพ่ิมพ้ืนที่ผิวสมัผัสใหกับอาหาร 
 ง. ปองกันไมใหอาหารยอนกลับ 
 
16. จงจําแนกสิ่งมีชีวิตที่มีกระเพาะพักอาหารและกึ๋น ชวยในการบดอาหารใหมีขนาดเล็กลงได  
(ทักษะกระบวนการ : การจําแนก) 
 1) ตั๊กแตน       2) ไสเดือน   3) วัว       4) นก 
 ก. ตั๊กแตน ไสเดือน     
 ข. นก ไสเดือน 
 ค. วัว ไสเดือน     
 ง. นก ตั๊กแตน 
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17. ในการทําสต็ก บางครั้งพอครัวจะใสนํ้าสับปะรดในการหมักเนื้อ เพ่ือทําใหเน้ือนุมขึ้น ทําใหเคี้ยว
งาย เน่ืองจากสาเหตุใด (การประยุกต) 
 ก. นํ้าสับปะรดมีเอนไซมชวยยอยลิพิด 
 ข. นํ้าสับปะรดมีเอนไซมชวยยอยคารโบไฮเดรต 
 ค. นํ้าสับปะรดมีเอนไซมชวยยอยโปรตีน 
 ง. นํ้าสับปะรดมีเอนไซมชวยเรงใหเนื้อคงสภาพเดิมอยูไดนาน 
 
18. คนที่เปนโรคตับแข็งจะมีผลกระทบตอการยอยสารอาหารประเภทใด (ความเขาใจ)   
 ก. โปรตีน 
 ข. ลิพิด 
 ค. คารโบไฮเดรต 
 ง. วิตามิน 
 
19. ถานาย  A  ปวยเปนโรคมะเร็งลําไสเล็ก จนทําใหตองตัดลําไสเล็กออก นักเรียนคิดวา  
นาย A จะมีปญหาในการยอยอาหารชนิดใดมากที่สุด (การประยุกต)  
  ก. ไขมัน                           
  ข. วิตามิน 
  ค. คารโบไฮเดรต              
  ง. โปรตีน 
 
20.  เอนไซมที่พรอมทํางานคือ (ความรู ความจํา)  
  ก. โพรคารบอกซีเพปทิเดส   
  ข. เพปซิโนเจน 
  ค. ทริปซิโนเจน    
  ง. ไคโมทริปซิน 
 
21. นักเรียนกลุมหนึ่ง ศึกษาสารที่พบในระบบทางเดินอาหารของคน ปรากฏวามี ดังตอไปน้ี 
 1) อะไมเลส  2) เพปซิน   3) ลิเพส  4) โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต   
จงจําแนกวาสารใดที่พบในลําไสเล็กเทานั้น (ทักษะกระบวนการ : การจําแนก) 
 ก. 1 และ 2   
 ข. 2 และ 3 
 ค. 3 และ 4   
 ง. 1 และ 4 
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22. สารอาหารประเภทใดถูกดดูซึมเขาสูหลอดน้ําเหลือง (ความรู ความจํา) 
  ก. กรดอะมิโน   
  ข. เพปไทด  
  ค. วิตามิน         
  ง. กลีเซอรอล 
 
23. ทําไมเวลาคนดื่มแอลกอฮอลในขณะทองวาง จึงรูสึกวาเมาเร็ววาปกต ิ(การประยกุต) 
  ก. แอลกอฮอลถูกดูดซึมไดดีในลําไสเล็ก  
  ข. แอลกอฮอลถูกดูดซึมไดดีในปาก 
  ค. แอลกอฮอลถูกดดูซึมไดดีในกระเพาะอาหาร 
  ง. แอลกอฮอลถูกดูดซึมไดดีในทุกๆ ที ่
 
24. ลําไสใหญมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางไร (ความเขาใจ) 
 1) กําจัดกากอาหารออกจากรางกายในรูปอุจจาระ  
 2) มีแบคทีเรยีชวยสังเคราะหวิตามิน A  
 3) ดูดน้ําและแรธาตุกลับเขาสูรางกาย 
 4) ชวยยอยสารอาหารบางชนิดที่เหลือจากการยอยของลําไสเล็ก 
  ก. เฉพาะขอ 1   
  ข. ขอ 1 และ 3 
  ค. ขอ 1,  2 และ 3   
  ง. ขอ 1,  2,  3 และ 4 
 
25. ถาผนังลําไสใหญถูกรบกวนดวยเชื้ออหิวาตกโรค จะทําใหผนังลําไสใหญดูดน้ําและแรธาตุ กลับ
ไดนอยกวาปกติ นักเรียนคดิวาจะเกิดผลอยางไรตอรางกาย (การประยุกต) 
  ก. ทองผูก ถายไมออก 
  ข. กากอาหารยอยยาก 
  ค. ถายเปนของเหลว 
  ง. รางกายสดชื่น 
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26. เม่ือทานรับประทานขนมปงทาเนย ตามดวยขาวหมูแฮม ไขดาว ทานคิดวาอาหารชนิดใด
ถูกยอยเปนอันดับแรก (การประยุกต) 
  ก. หมูแฮม  ไขดาว        
  ข. ขนมปง  ขาว       
  ค. ไขดาว  เนย             
  ง. ขนมปง  หมูแฮม 
 
27. ถารับประทานแปงมากๆ บริเวณใดที่จะทํางานหนักที่สุด (ความเขาใจ) 
  ก. ปาก  กระเพาะอาหาร 
  ข. กระเพาะอาหาร  ลําไสใหญ 
  ค. ลําไสเล็ก  ลําไสใหญ 
  ง. ปาก  ลําไสเลก็ 
 
28. ถาตัดถุงนํ้าดีออก นักเรียนคิดวาจะมีผลกระทบตอการยอยอาหารประเภทใด (ความเขาใจ)  
  ก. โปรตีน             
  ข. วิตามิน 
  ค. คารโบไฮเดรต          
  ง. ลิพิด  
 
29. บุคคลที่มีโอกาสเปนโรคกระเพาะอาหารมากที่สุดคือ (การประยุกต)  
  ก. แดนไมรับประทานแอลกอฮอลเพราะถูกดูดซึมเร็วในกระเพาะอาหาร 
  ข. บีมรับประทานขาวใหตรงเวลาเพื่อไมใหกระเพาะอาหารถูกยอยดวยเอนไซมเพปซิน 
  ค. กอลฟกินยาในขณะทองวางเพ่ือใหยาออกฤทธิไ์ดดีที่สดุ 
  ง. ไมคออกกําลังกายทุกวัน เพ่ือผอนคลายความเครียด 
 
30. นักเรียนสามารถกลืนนํ้าลายพรอมกับการหายใจไดหรือไม 
  ก. ได เพราะหลอดลมกับหลอดอาหารแยกกัน 
  ข. ไมได เพราะมีฝาปดกลองเสยีงปดหลอดอาหาร   
  ค. ไมได เพราะมีฝาปดกลองเสยีงปดหลอดลม 
  ง. ได เพราะฝาปดกลองเสียงปดหลอดลมอยู 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร     รายวิชา  ชีววิทยา     รหัสวิชา  ว 41241 

หนวยการเรียนรูที่  1        เร่ือง การยอยอาหารในจุลินทรีย 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4              เวลา    1 ชั่วโมง 

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

1. สาระที่  1 :   
 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู ว 1.1  
 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตางๆ 
ของสิ่งมีชีวิตทีท่ํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนําความรู
ไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต 
 

3. มาตรฐานการเรียนรู ว 8.1 : 
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวทิยาศาสตรในการ สืบเสาะหาความรู การแกปญหา 
รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติทีเ่กิดขึ้น สวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธบิายและตรวจสอบได 
ภายใตขอมูล และเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 

4. มาตรฐานการเรียนรู / ชวงชั้นที่ 4 :  
 สํารวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายการรักษา ดุลยภาพของเซลลและรางกายพืช 
สัตว กลไกในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนษุย และนําความรูไปใชในชวีติและในการศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติม 
 

5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 สืบคน อภิปราย อธิบาย จําแนกและสรางเกณฑเกี่ยวกับการยอยอาหารของจุลินทรีย
นําความรูไปใชประโยชนในชีวติประจําวันได 
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6. ตัวชี้วัด 
 1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการยอยอาหารในจุลินทรีย นําความรูไปใชประโยชนในชวีติ 
ประจําวัน 
 2. อธิบายเกี่ยวกบัการยอยอาหารในจุลินทยี 
 3. จําแนกและสรางเกณฑเกี่ยวกับการยอยอาหารของจุลินทีย 
 4. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวทิยาศาสตรในการแสวงหาความรู (ม.8.1 ขอ 1 – 9) 
 

7. จุดประสงคการเรียนรู : นักเรียน 
 1. อธิบายการยอยอาหารภายใน และภายนอกเซลลของจุลินทรียได 
 2. สรางผังมโนทัศนการยอยอาหารภายในและภายนอกเซลลของจุลินทรียได 
 3. นําความรูจากการยอยอาหารภายนอกเซลลไปใชในชีวติประจําวันมีเจตคติที่ดีตอ
วิทยาศาสตร 
 

8.  สาระสําคัญ    
 กระบวนการยอยอาหารจุลินทรียเปนการปลอยเอนไซมออกมายอยอาหารภายนอกเซลล 
แลวดูดซึมโมเลกุลที่เล็กลงแลวเขาไปภายในเซลล แบคทีเรียบางชนิดสามารถยอยสารอินทรีย ที่มี
โครงสรางซบัซอนได อะมีบานําอาหารเขาสูเซลลโดยโอบลอมเรียกวาฟาโกไซโทซิส พารามีเซียม
ใชวธิีโบกพัดเขาเซลล เม่ืออาหารเขาสูแวคิวโอลของอะมีบาและพารามีเซียมแลว ฟูดแวคิวโอลจะไป
รวมกับไลโซโซม เอนไซมในไลโซโซมจะยอยอาหารใหเล็กลงแลวลําเลยีงไปทั่วเซลล สวนกากอาหาร
จะถูกลําเลยีงออกดวยวิธีเอกโซไซโทซิส คือ แวคิวโอลจะเขาไปใกลเยื่อหุมเซลลใหกากอาหาร
ซึมออกไป 
 

9. กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
  1.1 นักเรียนสังเกตขนมปงที่ขึน้รา ในภาพจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ครถูามนักเรยีน
วาทําไมขนมปงจึงหายไป นักเรียนตางกต็อบคําถาม 
  1.2 นักเรียนทั้งหมดรวมกนัยกตวัอยางการกินอาหารของสิ่งมีชวีติชัน้ต่ํา รวมกนัอภิปราย
ถึงการกินอาหารของจุลินทรีย ไดแก รา พารามีเซียม และอะมีบา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นกับมนุษย 
และการนําไปใชประโยชน  
  1.3 ใหนักเรียนรวมกันตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการรู จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องการ
ยอยอาหารในจุลินทรีย 
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 2. ข้ันสอน 
  2.1 นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 คน หลังจากนั้นแตละกลุมรวมกันสืบคนการกินอาหาร
ของ พารามีเซียมจากคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียในระหวางพารามีเซียม และอะมีบากําลังกินอาหาร
จากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แตละกลุมอภิปรายรวมกันถึงการกินอาหารของพารามีเซียม 
  2.2 ครูตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน โดยคําถาม มีดังตอไปน้ี 
   - สิ่งมีชีวติทีมี่การยอยสลายสารอินทรียภายนอกเซลล มีผลตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยและสิ่งแวดลอมอยางไร 
   - สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวที่ไมไดดํารงชีวิตแบบผูยอยสลายสารอินทรีย จะไดสารอาหาร
อยางไร 
   - เซลลของยีสตเม่ือเขาสูการกินอาหารของพารามีเซียมภายในเซลลของพารามีเซียม
แลว มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม อยางไร แลวตอบลงในใบงานเรื่อง การยอยอาหารในจุลินทรีย 
  2.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลจากการสืบคนขอมูลการยอยอาหารในจุลินทรีย   
  2.4 นักเรียนศึกษาขอมูลการนําแนวคิดในการยอยอาหารของจุลินทรียไปใชใหเกิด
ประโยชนจากคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย จากนั้นนักเรยีนแตละกลุมชวยกันเสนอแนวคิดในการยอยอาหาร
ของจุลินทรียไปใชใหเกิดประโยชนอยางอ่ืน นอกเหนือจากที่ครูยกตัวอยางในคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  2.5 นักเรียนแตละกลุมเสนอแนวคิดในการแกปญหาโจทยเกี่ยวกับการยอยอาหาร
ของจุลินทรีย 
 
 3. ข้ันสรุป 
  ครูชวยนักเรียนสรุปเกี่ยวกับการยอยอาหารของจุลินทรียอีกครั้งหน่ึงจากคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เปนผังมโนทัศน จากนั้นนักเรียนแตละกลุมรวมกันเขียนผังมโนทัศนของกลุมตนเอง
เกี่ยวกับการยอยอาหารของจุลินทรียเชนกัน 
 

10. สื่อ / นวัตกรรม / แหลงเรียนรู 
 สื่อการเรียนรู 
  - คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

11. การวัดผลและประเมินผล 
 11.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
    11.1.1 สังเกตพฤติกรรมดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
    11.1.1.1 ความรับผิดชอบ 
    11.1.1.2 ความสนใจและตั้งใจเรียน 
    11.1.1.3 ความกระตือรือรน 
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    11.1.1.4 ความซื่อสัตย 
   11.1.2 การตรวจผลงาน 
    - ผังมโนทัศน 
 11.2 เครื่องมือที่ใชในการวัดและการประเมินผล 
  11.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม 
  11.2.2 แบบประเมินผังมโนทัศน 
  11.2.3 ใบงาน 
 ประเด็นที่จะวัดและประเมินผล 
  1. พุทธพิสัย นักเรียนมีความรูและเขาใจการยอยอาหารในจุลินทรีย 
  2. ทักษะพิสยั นักเรียนสามารถใชกระบวนการวิทยาศาสตร สังเกต จําแนกการ
ยอยอาหารในจุลินทรียได 
  3. จิตพิสัย นักเรยีนมีเจตคตทิีดี่ตอวิทยาศาสตร เชน รวมทํากิจกรรมในหองเรียน 
มีความสามัคคี มีความกระตือรือรนในการเรียน 
 11.3 เกณฑการตดัสิน 
  11.3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม ตองไดคะแนนไมนอยกวาระดับคุณภาพ 2 ถึง 3     
  11.3.2 ใบงานตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ 
  11.3.3 แบบประเมินผงัมโนทศัน  ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ  
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ใบงานเรื่อง การยอยอาหารของจุลินทรีย 
ชื่อ ............................................…………………….. เลขที ่.................... ชั้น ………............................. 

 
 1. สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวที่ไมไดดํารงชีวิตแบบผูยอยสลายสารอินทรียจะไดสารอาหาร
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 2. เซลลของยีสตเม่ือเขาสูการกินอาหารของพารามีเซียมภายในเซลลของพารามีเซียม 
แลว มีการเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 3. สิ่งมีชีวิตที่มีการยอยสลายสารอินทรียภายนอกเซลล มีผลตอการดํารงชีวติของมนุษย
และสิ่งแวดลอมอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 4. แนวคิดในการนําความเขาใจเกี่ยวกับการยอยอาหารของจุลินทรียไปใชประโยชน 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 5. การยอยอาหารของอะมีบาและพารามีเซียมเกิดที่สวนใดของเซลล และสตัวชนิดใด
มีการยอยอาหารทั้งในเซลลและนอกเซลล 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
ชื่อสมาชิกในกลุม ………………………………………………… 

1. ......................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................... 
 

      ระดับคะแนน รายการประเมิน 
 3 2 1 
ความรับผิดชอบ 
1. การพึ่งตนเองในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 

 
 

 
 

 
 

2. ทํางานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสมบูรณ ตรงเวลา    
3. ทํางานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเต็มความสามารถ    
4. ความพรอมที่จะปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น    
ความสนใจและตั้งใจเรียน 
1. สนใจ ต้ังใจฟงผูสอน 

 
 

 
 

 
 

2. มีความกระตือรือรนสม่ําเสมอ    
3. รวมกิจกรรมสม่ําเสมอ    
4. จดบันทึกสาระสําคัญ    
ความซื่อสัตย 
1. เสนอความจริงถึงแมจะเปนผลที่แตกตางจากผูอ่ืน 

   

2. ไมแอบอางผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน    
3.บันทึกขอมูลตามความเปนจริงไมใชความคิดตนไปเกี่ยวของ    
4.เห็นคุณคาของการนําเสนอขอมูลตามความจริง    
ความมีระเบียบวินัย 
1. เขา-ออกหองเรียนตรงตามเวลาที่กําหนด 

   

2. มีวาจาและแตงกายสุภาพเรียบรอย    
3. งานที่มอบหมายมีความสะอาด เรียบรอย     

 
เกณฑการใหคะแนน 

 3 คะแนน  =  ดี  2 คะแนน  =  ปานกลาง  1 คะแนน  =  ปรับปรุงใหเปนระเบียบ                   
 
        ลงชื่อ ......................................................... ผูประเมิน  
          ................./................../.................                                    
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แบบประเมินผังมโนทัศน 

 
 
 
        ลงชื่อ ......................................................... ผูประเมิน 
           ................./................../................. 
 
เกณฑการใหคะแนน                                                                              
เน้ือหา 
 0 คะแนน ไมไดแสดงเนื้อหาที่เรียน ไมมีการสรุปใจความสําคัญ 
 1 คะแนน แสดงเนื้อหาที่เรียนยังไมครบถวน แตไมไดสรุปใจความสําคัญหลัก 
 2 คะแนน แสดงเนื้อหาที่เรียนครบถวน แตยังไมไดสรุปใจความสําคัญหลัก 
 3 คะแนน แสดงเนื้อหาที่เรียนครบถวน มีการสรุปใจความสําคญัหลักอยางชัดเจน 
 

กลุมที่/ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 

เลขที ่  เน้ือหา การลําดับเนื้อหา ความคิดสรางสรรค 

1         

1         

2         

3         

4         

5         

2         

1         

2         

3         

4         

5         
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การลําดับเนือ้หา 
 0 คะแนน ไมมีการลําดับความสําคัญของมโนทัศนหลัก มโนทัศนรองและมโนทัศนยอย 
 1 คะแนน มีมโนทัศนหลัก มโนทัศนรองและมโนทัศนยอยแตไมมีการลําดับความสําคัญ 
 2 คะแนน มีการลําดับมโนทัศนบาง แตมีการลําดับความสําคัญไมครบ 
 3 คะแนน มีการลําดับมโนทัศนหลักไปสูมโนทัศนยอยครบถวนสมบูรณไดใจความสมบูรณ 
ความคิดสรางสรรค 
 1 คะแนน ผังมโนทัศนเหมือนกับสื่อเดิมอยางเดียว 
 2 คะแนน ผังมโนทัศนแตกตางจากสือ่เดิมบาง 
 3 คะแนน ผังมโนทัศนจากสื่อเดิมมาประยุกตเปนของตนเองเปนสวนใหญ 
 4 คะแนน ประยุกตจากสือ่เดิม เปนผังมโนทัศนที่เกิดจากความคิดใหม  ๆไมเหมือนสื่อเดิม 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร            รายวิชา ชีววทิยา       รหัสวิชา  ว 41241 
หนวยการเรยีนรูที่ 2            เร่ือง  การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่  4        เวลา      1       ชั่วโมง 
............................................................................................................................................... 
 

1. สาระที่  1 :   
 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู ว1.1  
 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ ความสมัพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตางๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนําความรู
ไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต 
 

3. มาตรฐานการเรียนรู ว 8.1 :  
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา 
รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติทีเ่กิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธบิาย และตรวจสอบได 
ภายใตขอมูลและเครื่องมือทีมี่อยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 

4. มาตรฐานการเรียนรู / ชวงชั้นที่ ๔ :  
 สํารวจตรวจสอบอภิปราย และอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลลและรางกายพืช สัตว 
กลไกในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนุษย และนําความรูไปใชในชีวิต และในการศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติม 
 

5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 สืบคน อภิปราย อธิบาย จําแนกและสรางเกณฑเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตว ไมมี
กระดูกสันหลัง นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
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6. ตัวชี้วัด 
 1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง นําความรูไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน 
 2. อธิบายเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
 3. จําแนกและสรางเกณฑเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
 4. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู (ม.8.1 
ขอ 1 – 9) 
 

7. จุดประสงคการเรียนรู  นักเรียน 
 1. อธิบายการยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง    
 2. สรางผังมโนทัศนการยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
 3. นําความรูจากการยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลังไปใชในชีวิตประจําวัน มี
เจตคติที่ดี ตอวิทยาศาสตร 
 

8. สาระสําคัญ    
ฟองน้ําลําตวัมีรูอยูโดยรอบ ผนังภายในมเีซลลโคเอโนไซตซ่ึงมีแฟลเจลลมัและมีปลอกหุม 

จะใชแฟลเจลลัมโบกพัดอาหารเขาไปในปลอก แลวอาหารจะเขาเซลลโดยวิธีฟาโกไซโตซิส ยอย
อาหาร ในแวคิวโอล ไฮดรามีชองเปดทางเดียวและมีเทนตาเคิลอยูรอบๆ คอยจับเหยื่อสงเขาปาก 
เซลลบุชองภายในลําตัวจะสรางเอนไซมมายอยอาหาร หนอนตัวแบน มีทางเดินอาหารยาว ตาม
ลําตัว มีคอหอยลักษณะเหมือนงวงใชดูดอาหาร อาหารจะถูกยอยในทางเดินอาหาร กากอาหาร
ถูกขับออกทางปากไสเดือนดินและสัตวขาปลอง ปลายขางหนึ่งของทางเดินอาหารเปนทางเขาอีก
ทางหนึ่งเปนทางออกของกากอาหาร 

 

9. กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ข้ันสรางความสนใจ 
  1.1 ใหนักเรียนสังเกตภาพการยอยอาหารของไฮดราจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ครูถามนักเรียนวา นักเรียนจะอธิบายภาพที่สังเกตไดอยางไร นักเรียนตางก็ตอบคําถาม 
  1.2 นักเรียนทั้งหมดรวมกันยกตัวอยางการยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
อ่ืนๆ เชน ฟองน้ํา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง รวมกันอภิปรายถึงกระบวนการยอยอาหาร 
รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นกับมนุษยและการนําไปใชประโยชน 
  1.3 ใหนักเรียนรวมกันตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการรู จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่อง
การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
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 2. ข้ันสอน  
  2.1 นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 คน หลังจากนั้นแตละกลุมรวมกันสืบคนการกินอาหาร
ของไฮดรา ฟองน้ํา พลานาเรียพลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง  จากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  แตละ
กลุมอภิปรายรวมกันถึงการกินอาหารของไฮดรา ฟองน้าํ พลานาเรีย พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง   
  2.2 ครูตั้งคําถามเพื่อใหนักเรยีนอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน โดยคําถามมดัีงตอไปน้ี 
   - การยอยอาหารของฟองน้ํา เหมือนหรือแตกตางกับอะมีบา และพารามีเซียม 
อยางไร 
   - วิธีการนําอาหารเขาสูรางกายของฟองน้ําและไฮดราแตกตางกันอยางไร 
   - ทางเดินอาหารของพลานาเรียที่นักเรียนสังเกตไดมีลักษณะแตกตางจากไฮดรา
หรือไม อยางไรแลวตอบลงในใบงานเรื่อง การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
  2.4 ครูอธิบายเกี่ยวกับสัตวที่เริ่มมีระบบทางเดินอาหารแตไมสมบูรณไดแก ไฮดรา 
พลานาเรีย และสัตวที่มีระบบทางเดินอาหารสมบูรณเปนชนิดแรก คือ ไสเดือนดิน และสัตวอ่ืนๆ 
เชน แมลง โดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการอธิบาย 
  2.5 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลจากการสืบคนขอมูลการยอยอาหารของสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง 
 3. ข้ันสรุป 
  ครูชวยนักเรียนสรุปเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวอีกครั้งหน่ึงจากคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เปนผังมโนทัศน จากนั้นนักเรียนแตละกลุมรวมกันเขียนผังมโนทัศนของกลุมตนเอง
เกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลังเชนกัน 
  

10. สื่อ / นวัตกรรม / แหลงเรียนรู 
 สื่อการเรียนรู 
  - คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

11.  การวัดผลและประเมินผล 
 11.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
  11.1.1 สังเกตพฤติกรรมดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
    11.1.1 ความรับผิดชอบ 
   11.1.2 ความสนใจและตั้งใจเรียน 
   11.1.3 ความกระตือรือรน 
   11.1.4 ความซื่อสัตย 
  11.1.2 การตรวจผลงาน 
   11.1.2.1 ผังมโนทัศน 



                 

 

142                                                                                                                      
 
   11.1.2.2 ใบงาน 
 11.2  เครื่องมือที่ใชในการวัดและการประเมินผล 
  11.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม 
  11.2.2 แบบผังมโนทัศน 
  11.2.3 ใบงาน 
 ประเด็นที่จะวัดและประเมินผล 
  1. พุทธพิสัย นักเรียนมีความรูและเขาใจการยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
  2. ทักษะพิสัย นักเรียนสามารถใชกระบวนการวิทยาศาสตรจําแนกการยอยอาหาร
ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังได 
  3. จิตพิสัย นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร เชน รวมทํากิจกรรมในหองเรียน 
มีความสามัคคี มีความกระตือรือรนในการเรียน 
 11.3 เกณฑการตัดสิน 
  11.3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม ตองไดคะแนนไมนอยกวาระดับคุณภาพ 2 ถึง 3        
  11.3.2 ใบงานตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ 
  11.2.3 แบบประเมินผังมโนทัศน ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ  
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ใบงานเรื่อง การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
ชื่อ ...................................................…………………….. เลขที่ ...................... ชั้น ………........................ 
 
 1. การยอยอาหารของฟองน้ํา เหมือนหรือแตกตางจากกับอะมีบาและพารามีเซียมอยางไร 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
 2. วิธีการนําอาหารเขาสูรางกายของฟองน้ําและไฮดราแตกตางกันอยางไร 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
 3. ทางเดินอาหารของพลานาเรยีนที่นักเรียนสังเกตไดมีลักษะแตกตางจากไฮดราหรือไม 
อยางไร 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
 4. แนวคิดในการนําความเขาใจเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวไปใชประโยชน 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………………….……………………………………. 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร    รายวิชา    ชีววิทยา        รหัสวิชา  ว 41241 
หนวยการเรียนรูที่ 2        เร่ือง  การยอยอาหารของสัตวมีกระดกูสันหลัง 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่  4          เวลา  3  ชั่วโมง 
.................................................................................................................................................... 
 

1.  สาระที่  1 :   
 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู ว 1.1  
 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนําความรู
ไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต 
 

3. มาตรฐานการเรียนรู ว 8.1 :  
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวทิยาศาสตรในการ สืบเสาะหาความรู การแกปญหา 
รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น สวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ
ได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
  

4. มาตรฐานการเรียนรู / ชวงชั้นที่ ๔ :  
 สํารวจตรวจสอบอภิปราย และอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลลและรางกายพืช สัตว 
กลไกในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนุษย และนําความรูไปใชในชีวิต และในการศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติม 
 

5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 สืบคน อภิปราย อธิบาย จําแนกและสรางเกณฑเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
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6. ตัวชี้วัด 
 1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลังนําความรูไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน 
 2. อธิบายเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
 3. จําแนกและสรางเกณฑเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
 4. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู (ม.8.1 
ขอ 1 – 9) 
 

7. จุดประสงคการเรียนรู  นักเรียน 

 1. อธิบายการยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
 2. สรางผังมโนทัศนการยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
 3. ทดลองเกี่ยวกับทางเดินอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
 4. นําความรูจากการยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลังไปใชในชวีติประจําวัน มีเจตคติ
ที่ดีตอวิทยาศาสตร 
 

8. สาระสําคัญ  
 สัตวมีกระดูกสันหลังมีระทางเดินอาหารเร่ิมจากปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะ
อาหาร ลําไสเล็ก และทวารหนัก สัตวกินพืชจะมีระบบทางเดินอาหารยาวกวาสัตวกินสัตว สัตว
บางชนิดเชน เปด ไก จะมีกระเพาะอาหารสําหรับเก็บอาหารแลวสงตอไปยังกึ๋นซ่ึงทําหนาที่ชวย
บดอาหารใหมีขนาดเล็กลง แลวสงตอไปยังกระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ และทวารหนัก   
กระเพาะอาหารของวัวแบงเปน 4 สวน ไดแก 
 1. รูเมนหรือผาขี้ร้ิว มีแบคทีเรียและโพรโตซัวชวยยอยเซลลูโลส มีจุลินทรียสังเคราะห
กรดอะมิโนจากยูเรีย และมีแอมโมเนียที่เกิดจากการหมัก และมีการสังเคราะหกรดไขมัน และ
วิตามินบี 12 
 2. โอมาซัมหรือสามสิบกลีบ ทําหนาที่หลั่งเอนไซมออกมายอยอาหาร 
 3. เรติคิวลัมหรือรังผึ้ง ทําหนาที่บดและผสมอาหาร 
 4. อะโบมาซัม ทําหนาที่บดและผสมอาหาร 
 

9.  กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ข้ันสรางความสนใจ  
  1.1 ครูทบทวนเนื้อหาที่เรียนจากสัปดาหที่แลว จากนั้นใหนักเรียนยกตัวอยางวา สัตว 
ที่กินอาหารแตกตางกัน นาจะมีทางเดินอาหารเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร เพ่ือเปน
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การพิสูจนวา นักเรียนคิดถูกตองหรือไม โดยการศึกษาทางเดินอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง
บางชนิด 
 2. ข้ันสอน 
  2.1 ครูบอกจุดประสงคการทดลอง และขั้นตอนในการทําการทดลองทั้งหมด นักเรียน 
จะไดศึกษาเรือ่งทางเดินอาหารของปลากนิพืชและปลากินสัตวจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกอน แลว 
จึงไปทําการทดลองจริงในหองปฏิบัติการ 
  2.2 นักเรียนแตละกลุมสรุปและนําเสนอผลการทดลองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพื่อนในหอง 
  2.3 ครูสรุป และอธิบายเพิ่มเติมวา สัตวประเภทเดียวกันทีก่ินอาหารตางกัน จะมี
ความยาวของทางเดินอาหารตางกัน เชน สัตวกินพืชเปนอาหารจะมีทางเดินอาหารยาวกวาสัตว
กินสัตวเปนอาหาร 
  2.4 ครูอธบิายทางเดินอาหารของนก สัตวเคี้ยวเอ้ือง เชน ววั ควาย โดยใชคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียประกอบการอธิบาย 
  2.5 นักเรียนวิเคราะหถึงความเหมาะสมของลักษณะและหนาที่ของกระเพาะอาหาร
แตละสวนของระบบทางเดินอาหารสัตวเคี้ยวเอ้ือง ตอจากนั้น ใหนักเรียนตอบคําถามลงในใบงาน
เรื่องการยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
  ครูตั้งคําถามวา  
   - กระเพาะอาหารของวัวแบงเปน 4 สวน ไดแกอะไรบาง และมีผลดีอยางไร 
   - สัตวเคี้ยวเอ้ืองไดโปรตีนมาจากแหลงใด 
   - เพราะเหตุใดสัตวกินพืชจึงตองกินอาหารมากกวาสัตวกินเนื้อ 
   - ถาในกระเพาะอาหารของสัตวเคี้ยวเอ้ืองปราศจากจุลินทรีย จะมีผลตอการยอย
อยางไรและความสัมพันธของจุลินทรียกับสัตวเคี้ยวเอ้ืองเปนความสัมพันธแบบใด 
  2.6 ครูและนกัเรยีนทั้งหมดรวมกันสรุปผลจากการสบืคนและทดลองการยอยอาหาร
ของสัตว 
  2.7 นักเรียนแตละกลุมเสนอแนวคิดในการนําความเขาใจเกี่ยวกับการยอยอาหาร
ของสัตวไปใชประโยชน 
 3. ข้ันสรุป 
  ครูชวยนักเรียนสรุปเกี่ยวกับการยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลังอีกครั้งหนึ่ง จาก
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนผังมโนทัศน จากนั้น นักเรียนแตละกลุมรวมกันเขียนผังมโนทัศนของ
กลุมตนเอง เกีย่วกับการยอยอาหารของสัตวชั้นต่ํา สัตวไมมีกระดูกสันหลังและสตัวมีกระดูกสันหลัง 
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10. สื่อ / นวัตกรรม / แหลงเรียนรู 
 สื่อการเรียนรู 
  1. คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  2. ปลาที่กินพืชและปลากินสัตว 
 

11. การวัดผลและประเมินผล 
 11.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
  11.1.1 สังเกตพฤติกรรมดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
   11.1.1.1 ความรับผิดชอบ 
   11.1.1.2 ความสนใจและตั้งใจเรียน 
   11.1.1.3 ความกระตือรือรน 
   11.1.1.4 ความซื่อสัตย 
  11.1.2 การตรวจผลงาน 
   - แผนผังความคิด 
 11.2  เครื่องมือที่ใชในการวัดและการประเมินผล 
  11.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม 
  11.2.2 แบบประเมินผังมโนทัศน 
  11.2.3 ใบงาน 
  11.2.4 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการ 
 ประเด็นที่จะวัดและประเมินผล 
  1. พุทธพิสัย นักเรียนมีความรูและเขาใจการยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
  2. ทักษะพิสัย นักเรียนสามารถใชกระบวนการวิทยาศาสตรจําแนก การลงความ
คิดเห็นการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป การยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลังได 
  3. จิตพิสัย นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร เชน รวมทํากิจกรรมในหองเรียน 
มีความสามัคคี มีความกระตือรือรนในการเรียน 
 11.3 เกณฑการตัดสิน 
  1. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม ตองไดคะแนนไมนอยกวาระดับคุณภาพ 2 ถึง 3        
  2. ใบงานตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ 
   3. แบบประเมินผังมโนทัศน  ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ  
   4. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการ ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 
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ใบงานเรื่อง การยอยอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
 

ชื่อ ...................................................…………………….. เลขที่ ...................... ชั้น ………........................ 
 
 1. ทางเดินอาหารของสัตวที่นักเรียนศึกษา เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และสัมพันธ
กับอาหารที่กินอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 2. กระเพาะอาหารของวัวแบงเปน 4 สวน ไดแกอะไรบาง และมีผลดีอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 3. สัตวเคี้ยวเอ้ืองไดโปรตีนมาจากแหลงใด 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 4. เพราะเหตุใดสัตวกินพืชจึงตองกินอาหารมากกวาสัตวกนิเนื้อ 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 5. ถาในกระเพาะอาหารของสัตวเคี้ยวเอ้ืองปราศจากจุลินทรยี จะมีผลตอการยอยอยางไร 
และความสัมพันธของจุลินทรียกับสัตวเคี้ยวเอ้ืองเปนความสัมพันธแบบใด 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม 

  
 
 

         ลงชื่อ ......................................................... ผูประเมิน 
           ................./................../................. 
เกณฑการใหคะแนน                                                                              
 การจําแนก 
 1 คะแนน ไมสามารถจําแนกปลากินพืชออกจากปลากินสัตวได 
 2 คะแนน จําแนกปลากินพืชออกจากปลากินสัตวแตไมทราบเกณฑที่ใชจําแนก 
 3 คะแนน จําแนกปลากินพืชออกจากปลากินสัตวโดยระบุเกณฑในการจําแนกได 
 
 
 
 

กลุมที่/ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 

เลขที่  การจําแนก การบันทึกผลการทดลอง การแปรผลและสรุปผล 

1         

1         

2         

3         

4         

5         

2         

1         

2         

3         

4         

5         
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การบันทึกผลการทดลอง 
 1 คะแนน มีขอมูลนอยมาก ขาดการสังเกตที่เชื่อถือได 
 2 คะแนน การบันทึกขอมูลรายละเอียดสําคัญหายไป ยังตองปรับปรุง 
 3 คะแนน การบันทึกขอมูลอยูในเกณฑดี แตตองปรับปรุงบางสวน 
 4 คะแนน เก็บรายละเอียดขอมูลสําคัญครบถวน แตยังขาดรายละเอียดปลีกยอย 
 5 คะแนน บันทึกขอมูลไดถูกตอง เก็บรายละเอียดไดครบถวน สมบูรณทุกสวน 
 
การแปรและสรุปผลการทดลอง 
 1 คะแนน ยังแปรผลการทดลองไมถูกตอง แตยังเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาอยูบาง 
 2 คะแนน แปลและสรุปผลไดบาง แตผิดพลาดตองชวยเหลือแนะนํา 
 3 คะแนน แปลและสรุปผลไดดี แตเน้ือหายังไมกระชบั และยังขาดเนื้อหารสําคัญบางสวน 
 4 คะแนน แปลและสรุปผลไดดี มีรายละเอียดถูกตอง แตไมเปนขั้นตอน 
 5 คะแนน แปลและสรุปผลไดถูกตอง ครบถวน เปนลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตร    รายวิชา  ชีววิทยา         รหัสวิชา  ว 41241 
หนวยการเรียนรูที่ 3 การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน       
เร่ือง  อวัยวะที่เก่ียวของกับระบบทางเดินอาหารของคน 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4                 เวลา   1   ชั่วโมง 
.................................................................................................................................................... 
 

1. สาระที่  1 :   
 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู ว1.1  
 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ ความสมัพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตางๆ 
ของสิ่งมีชีวิตทีท่ํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสาร  สิ่งที่เรียนรู และนําความรู
ไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต 
 

3. มาตรฐานการเรียนรู ว8.1 :  
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา 
รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบาย และตรวจสอบ
ได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 
4. มาตรฐานการเรียนรู / ชวงชั้นที่ ๔ :  
 สํารวจตรวจสอบอภิปราย และอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลลและรางกายพืช สัตว 
กลไกในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนุษย และนําความรูไปใชในชีวิต และในการศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติม 
 

5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 สืบคน อภิปราย อธิบาย ลงความเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบ
ทางเดินอาหารของคน นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
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6. ตัวชี้วัด 
 1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน นําความรูไป
ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 2. อธิบายเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน 
 3. จําแนกเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน 
 4. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู (ม.8.1 
ขอ 1 – 9) 
 

7. จุดประสงคการเรียนรู  นักเรียน 

 1. อธิบายอวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน 
 2. จําแนกอวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน    
 3. นําความรูจากอวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคนไปใชในชีวติประจําวนั 
มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร 
 
 
8. สาระสําคัญ    
 ระบบการยอยอาหารของคนเริ่มจาก 
ปากโดยมีฟนทําหนาที่บดเคี้ยวอาหาร หลังจากนั้น
อาหารจะถูกสงมายังหลอดอาหารโดยผาน
กระบวนการกลืนอาหารเคลื่อนที่ผานหลอดอาหาร
ดวยกระบวนการเพอไรทัลซิส จนมาถึงกระเพาะ
อาหาร ลําไสเล็ก เปนอวัยวะที่เกิดการยอยอาหาร
เชิงเคมี มีการสรางสารเคมีตางๆ จากตับออน ตับ 
ถุงนํ้าดีมาที่อวัยวะนี้เพ่ือชวยยอยอาหารใหมีขนาด
เล็กลง รางกายจึงสามารถนําสารอาหารไปใชเพ่ือ
สลายสารอาหารระดับเซลลตอไป สวนกากอาหาร
ที่เหลือจากการดูดซึมสารอาหารแลว จะถูกสงไป
ยังลําไสใหญและถูกขับออกทางทวารหนัก 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 
 1. นําเขาสูบทเรียน 
  1.1 ครูแจกขนมปงใหนักเรียนคนละ 1 ชิ้น แลวใหนักเรียนอมไวในปาก 1 นาที 
โดยที่ยังไมตองเคี้ยว จากนัน้ครูถามนักเรยีนวา รสชาตขิองขนมปงเปนอยางไร นักเรียนตางก็ตอบ 
แลวใหนักเรียนเริ่มเคี้ยวแลวกลืน ครูจึงถามนักเรียนตอไปวา เม่ือนักเรียนกลืนอาหารแลว อาหาร
ถูกสงตอไปยังบริเวณใดบาง แลวไปสิ้นสุดที่บริเวณใด นักเรียนตางก็ตอบ 
  1.2 ครูถามนักเรียนวา ในระหวางที่นักเรียนกลืนขนมปง นักเรียนสามารถหายใจไป 
พรอมๆ กับการกลืนไดหรือไม เพราะเหตุใด เพ่ือการคนหาคําตอบ หรือพิสูจนคําตอบของนักเรียนวา
เปนอยางที่นักเรียนคิดหรือไม ครูจึงแนะนําใหนักเรียนมาศึกษาระบบการยอยอาหารของคน 
 2. ข้ันสอน 
  1. ครูใหนักเรียนสังเกตภาพอวัยวะตาง  ๆในระบบทางเดินอาหารของคนจากคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียพรอมทั้งอธิบายวาหลังจากที่เรารับประทานขนมปงไปแลวขนมปงจะเคลื่อนที่ผานอวัยวะ
ใดบาง 
  2. ใหนักเรียนสังเกตรูปรางและตําแหนงของอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 
ครูอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของระบบทางเดินอาหารของคน แลวใหเวลานักเรยีนทบทวนความรู
หลังจากที่ครูอธิบายอีกครั้งหนึ่ง 
  3. นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 5 คน ครูแจกใบงานเรื่องการยอยอาหารของคน อวัยวะที่
เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน 
 3. ข้ันสรุป 
  1. นักเรียนแตละกลุมผลัดกันเฉลยคําตอบ แลวตรวจสอบคําตอบจากคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย แลวชวยกันสรุปอวัยวะตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของคน 
 

10. สื่อ / นวัตกรรม / แหลงเรียนรู 
 สื่อการเรียนรู 
  1. คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

11. การวัดผลและประเมินผล 
 11.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
  11.1.1 สังเกตพฤติกรรมดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
   11.1.1.1 ความรับผิดชอบ 
   11.1.1.2. ความสนใจและตั้งใจเรียน 
   11.1.1.3 ความกระตือรือรน 
   11.1.1.4 ความซื่อสัตย 
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  11.1.2 การตรวจผลงาน 
 11.2  เครื่องมือที่ใชในการวัดและการประเมินผล 
  11.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม 
  11.2.2 ใบงาน 
 ประเด็นที่จะวัดและประเมินผล 
  1. พุทธพิสัย นักเรียนมีความรูและเขาใจสวนตางๆ ในระบบทางเดินอาหารของคน 
  2. ทักษะพิสัย นักเรียนสามารถใชกระบวนการวิทยาศาสตรจําแนกเกี่ยวกับอวัยวะ
ตางๆ ในระบบทางเดินอาหารของคนได 
  3. จิตพิสัย นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร เชน รวมทํากิจกรรมในหองเรียน 
มีความสามัคคี มีความกระตือรือรนในการเรียน  
 11.3 เกณฑการตัดสิน 
  1. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม ตองไดคะแนนไมนอยกวาระดับคุณภาพ 2 ถึง 3        
  2. ใบงานตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ 
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ใบงานเรื่อง การยอยอาหารของคน 
 

ชื่อ ...................................................…………………….. เลขที่ ...................... ชั้น ………........................ 
 

คําชี้แจง  
 ใหนักเรียนเติมคําในชองวางใหถูกตอง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 
กลุมสาระการเรียนรู   วิทยาศาสตร  รายวิชา   ชีววิทยา         รหัสวิชา  ว 41241 
หนวยการเรียนรูที่   3 การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน       
เร่ือง  การยอยอาหารในปาก 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่  4               เวลา      1  ชั่วโมง 
.................................................................................................................................................... 
 

1. สาระที่  1 :   
 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู ว1.1  
 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต 
 
3. มาตรฐานการเรียนรู ว 8.1 :  
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา 
รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบาย และตรวจสอบ
ได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 

4. มาตรฐานการเรียนรู / ชวงชั้นที่ ๔ :  
 สํารวจตรวจสอบอภิปราย และอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลลและรางกายพืช สัตว 
กลไกในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนุษย และนําความรูไปใชในชีวิตและในการศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติม 
 

5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 สืบคน อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการยอยอาหารในปาก นําความรูเร่ืองการยอยอาหาร
ในปาก ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และมีจิตวิทยาศาสตร 
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6. ตัวชี้วัด 
 1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการยอยอาหารในปาก นําความรูไปใชประโยชนในชีวติประจําวัน 
 2. อธิบายเกี่ยวกับการยอยอาหารในปาก 
 3. จําแนกและสรางเกณฑเกี่ยวกับการยอยอาหารในปาก 
 4. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู (ม.8.1 
ขอ 1 – 9) 
 

7. จุดประสงคการเรียนรู  นักเรียน 
 1. อธิบายการยอยอาหารในปาก 
 2. สรางผังมโนทัศนเกี่ยวกับการยอยอาหารในปาก 
 3. ตีความหมายจากขอมูล และลงขอสรุปเกี่ยวกับการกลืน  
 4. นําความรูจากการยอยอาหารในปากไปใชในชีวิตประจําวัน มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร 
 

8. สาระสําคัญ    
 การยอยอาหารในปากเกิดขึ้น 2 แบบคือ การยอยเชิงกลและการยอยเชิงเคมี การยอย
เชิงกลคือการยอยโดยวิธีการบดใหละเอียด เชนการบดของฟน สวนการยอยเชิงเคมีเปนการยอย
โดยมีเอนไซมจากตอมตางๆ เขามารวมดวย การยอยเชิงกลจะเกี่ยวของกับฟน เพดานปาก ลิ้นไก 
ฟนมีบทบาทสําคัญในการบดเคี้ยวอาหาร แบงไดเปน ฟนตัดทําหนาที่กัดหรือตัด ฟนเขี้ยว ทํา
หนาที่ฉีก ฟนกรามหนาและหลังทําหนาที่บดอาหาร สําหรับการยอยอาหารเชิงเคมี จะเกี่ยวของ
กับตอมนํ้าลาย ซ่ึงจะผลิตน้ําลายมาชวยคลุกเคลาอาหารใหเขากันระหวางเคี้ยว ในน้ําลายมีสาร 
ทําความสะอาดใหกับชองปาก มีสารตอตานแบคทีเรียและไวรัส มีสารยบัยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 
ที่สําคัญมีเอนไซมอะไมเลส ชวยยอยแปงใหโมเลกุลเล็กลงเปนเดกซทริน หรือไดแซ็กคาไรด 
มอนอแซ็กคารไรด เอนไซมอะไมเลสจะไปชวยเรงการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส คือ ปฏิกิริยาที่ใช
นํ้าในการสลายโมเลกุลใหญใหเปนโมเลกุลยอยๆ   
 อาหารที่ถูกยอยในปากจะเคลื่อนที่ไปยังหลอดอาหารโดยการกลืน ซ่ึงเปนกระบวนการ
ที่ทํางานรวมกันของคอหอย ฝาปดกลองเสียงและเพดาออน ขณะกลืนอาหาร ลิ้นจะดันอาหารไป
ดานหลังของชองปากอาหารจะดันลิ้นไกและเพดานออนขึ้นดานบนปดกั้นทางเดินของลมหายใจ
เพ่ือปองกันไมใหเขาสูโพรงจมูก จากนั้นอาหารจะเคลื่อนที่เขาสูหลอดอาหาร โดยอาศัยการบีบตัว
ของกลามเนื้อที่ผนังของคอหอย และอาหารจะไมเขาหลอดลม โดยการที่กลองเสียงถูกยกตัวขึ้น
ไปชนฝาปดกลองเสียงซึ่งเปนกระดูกออนปดชองเปดของกลองเสียง  
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9. กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
  1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับ
สวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารของ
คน แลวกลาวถึงทางเดินอาหารของคนเริ่มตั้งแต
ปาก แลวตั้งคําถามวา อวัยวะในชองปากที่
เกี่ยวของกับการยอยอาหารของคนมีอะไรบาง 
นักเรียนจะไดศึกษาจากการทํากิจกรรมตอไปน้ี 
 2. ข้ันสอน 
  1. ครูใหนักเรียนสองกระจกแลว
สังเกตอวัยวะตางๆ ภายในชองปาก สังเกตฟนของ
นักเรียนเปรียบเทียบกับฟนของเพ่ือน แลวตอบคําถาม
ดังตอไปน้ี 
   1.1 อวัยวะภายในชองปากมีอะไรบาง 
   1.2 นับจํานวนซี่ที่มีอยูเปรียบเทียบกับจํานวนฟนของเพื่อนของเพื่อนมี
จํานวนเทากันหรือไม 
   1.3 นักเรียนสามารถจําแนกฟนตามรูปรางลักษณะไดกี่ประเภท อะไรบาง และ
ฟนแตละประเภทมีหนาที่แตกตางกันอยางไร 
  2. นักเรียนตางก็อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นครูจึงเฉลย และอธิบาย
เพ่ิมเติมจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
  3. ครูอธิบายถึงการยอยเชิงกลและการยอยเชิงเคมีในปากอวัยวะที่เกี่ยวของกับ
การยอยทั้ง 2 แบบ ครถูามนักเรียนวาทําไมเวลาเราอมแปงนานๆ จึงรูสึกวาแปงหวาน นักเรยีน
ตางก็ตอบคําถาม ครูจึงเฉลยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
  4. ครูใหนักเรียนลองกลืนอาหารไปพรอมกับหายใจ ปรากฏวา ไมสามารถทําได
พรอมๆ กัน และถามนักเรียนวาเปนเพราะสาเหตุใด นักเรียนตางก็อภิปรายกัน ครูจึงเฉลย และ
อธิบายพรอมกับเปดภาพเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 3. ข้ันสรุป 
  1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับการยอยอาหารในชองปาก แลวใหนักเรียน
เขียนผังมโนทัศนพรอมทั้งวาดภาพการยอยอาหารภายในปากและเขียนอธิบายสั้นๆ เพ่ือสรุปใจความ
สําคัญที่ไดเรียนมา 
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10. สื่อ / นวัตกรรม / แหลงเรียนรู 
 สื่อการเรียนรู 
  1. คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

11. การวัดผลและประเมินผล 
 11.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
  11.1.1 สังเกตพฤติกรรมดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
   11.1.1.1 ความรับผิดชอบ 
   11.1.1.2. ความสนใจและตั้งใจเรียน 
   11.1.1.3 ความกระตือรือรน 
   11.1.1.4 ความซื่อสัตย 
  11.1.2 การตรวจผลงาน 
   - ผังมโนทัศน 
 11.2  เครื่องมือที่ใชในการวัดและการประเมินผล 
  11.2.1 ผังมโนทัศน 
  11.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ประเด็นที่จะวัดและประเมินผล 
  1. พุทธพิสัย นักเรียนมีความรูและเขาใจในการยอยอาหารภายในปาก 
  2. ทักษะพิสัย นักเรียนสามารถใชกระบวนการวิทยาศาสตร การสังเกต การลง
ความคิดเห็น ตีความหมายจากขอมูล และลงขอสรุปของการยอยอาหารภายในชองปากได 
  3. จิตพิสัย นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร เชน รวมทํากิจกรรมในหองเรียน 
มีความสามัคคี มีความกระตือรือรนในการเรียน  
 11.3 เกณฑการตัดสิน 
  1. แบบสังเกตพฤติกรรม ตองไดคะแนนไมนอยกวาระดับคุณภาพ 2 ถึง 3        
  2. ผังมโนทัศน ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 
 

กลุมสาระการเรียนรู      วิทยาศาสตร  รายวิชา    ชีววทิยา     รหัสวิชา  ว 41241 
หนวยการเรยีนรูที่  3    การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน       
เร่ือง  การยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่  4                เวลา  2  ชั่วโมง 
............................................................................................................................................... 
 

1.  สาระที่  1 :   
 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู ว 1.1  
 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสมัพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบ
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู 
และนําความรูไปใชในการดาํรงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวติ 
 

3. มาตรฐานการเรียนรู ว 8.1 :  
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวทิยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การ
แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาตทิี่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 

4. มาตรฐานการเรยีนรู / ชวงชั้นที่ 4:  
 สํารวจตรวจสอบอภิปราย และอธบิายการรักษาดุลยภาพของเซลลและรางกายพืช สัตว 
กลไกในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนุษย และนําความรูไปใชในชวีิตและในการศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเตมิ 
 

5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 สืบคนและอภปิรายและอธบิายเกีย่วกบัการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร นําความรูเรื่อง
การยอยอาหารในกระเพาะอาหาร ไปใชประโยชนในชวีิตประจําวันและมีจิตวิทยาศาสตร 
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6. ตัวชี้วัด 
    1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการยอยอาหารในกระเพาะอาหารนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวติประจําวัน 
 2. อธิบายเกี่ยวกบัการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
 3. จําแนกและสรางเกณฑเกี่ยวกับการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
 4. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวทิยาศาสตรในการแสวงหาความรู  
(ม.8.1 ขอ 1 - 9) 
 

7. จุดประสงคการเรียนรู  นักเรียน 

 1. อธิบายการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
 2. สรางผังมโนทัศนการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
 3. นําความรูจากการยอยอาหารในกระเพาะอาหารไปใชในชีวติประจําวนั มีเจตคตทิี่
ดีตอวิทยาศาสตร 
 

8. สาระสําคัญ    
 กระเพาะอาหารอยูภายใตชองทองดานซาย ใตกระบงัลม ผนังของกระเพาะอาหารมี
กลามเน้ือหนา แข็งแรงมากและยืดหยุนไดดี สามารถขยายความจไุดถึง 500 - 2,000 ลูกบาศก-เซนตเิมตร 
มีกลามเนื้อหูรูด 2 แหง คือ กลามเนื้อหูรูดที่ตอกับหลอดอาหาร และกลามเน้ือหูรูดที่ตอกับลําไสเล็ก 
ผนังดานในของกระเพาะอาหาร มีลักษณะเปนรอยยนบุดวยเซลลผวิประกอบดวยเซลลสรางเมือก 
เซลลสรางกรดไฮโดรคลอริกและเซลลสรางเพปซิโนเจน 
 เม่ืออาหารเคลื่อนตัวลงสูกระเพาะอาหาร เซลลในกระเพาะอาหารจะสรางฮอรโมนแก
สตรนิ เพ่ือไปกระตุนการสรางเพปซิโนเจน เพปซิโนเจนที่ถูกสรางขึน้น้ียังไมสามารถทาํงานได จึง
ถูกกระตุนดวยกรดไฮโดรคลอริกใหเปนเพปซิน จึงจะทํางานได เพปซินยอยพันธะเพปไทดให
สั้นลงหรืออาจไดกรดอะมิโนดวย 
 เซลลในกระเพาะอาหารถูกทําลายตลอดเวลาเนือ่งจากกรดไฮโดรคลอริก แตกระเพาะอาหารจะ
ถูกเคลือบดวยน้ําเมือกที่ถูกสรางขึ้นซึ่งมีฤทธิ์เปนเบส ปจจัยที่ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารคือ 
การรับประทานอาหารไมตรงเวลา รับประทานอาหารรสจัด รับประทานแอลกอฮอล คาเฟอีน ยา
แกอักเสบบางชนิด อารมณเครียด พักผอนไมเพียงพอวิตกกังวล ปจจัยเหลานี้จะไปมีผลตอการ
กระตุนใหเซลลในกระเพาะอาหารสรางกรดไฮโดรคลอริกมากกวาปกติ 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
  1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเกีย่วกับ
การยอยอาหารภายในปาก แลวตัง้คําถามวา 
อาหารจากหลอดอาหาร เม่ือเขาสูกระเพาะอาหาร
แลว จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร นักเรียนจะได
ศึกษาตอไปน้ี 
 2. ข้ันสอน 

  2.1 ครูอธิบายเกี่ยวกับการยอย
อาหารในกระเพาะอาหารโดยใชคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียแลว ตั้งคําถามตอไปน้ี 

   - เพราะเหตุใดในกระเพาะอาหารจึงมีการยอยอาหารเฉพาะการยอยโปรตีน 
ทั้งๆ ที่มีเอนไซม  อะไมเลสปนมากับอาหารที่มาจากปาก 

   - ผนังดานในของกระเพาะอาหาร มีลักษณะอยางไร ลักษณะเชนน้ี มีผลตอ
การยอยอาหารอยางไรบาง 

   - นักเรียนคิดวากลามเนื้อหูรูดที่กระเพาะอาหารมีความสําคัญอยางไร 

   - นักเรียนคิดวาการรับประทานอาหารไมเปนเวลา มีสวนเกี่ยวของกับการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารหรือไม อยางไร 

    - การที่กระเพาะอาหารสรางเอนไซมในรูปเพปซิโนเจนซึ่งไมพรอมที่จะ
ทําปฏิกิริยา นักเรียนคิดวามีประโยชนอยางไร 

  2.2 นักเรียนตางก็ตอบคําถามลงในใบงานเรื่อง การยอยอาหาร ในกระเพาะอาหาร  
จากนั้นครู จึงเฉลยและอธิบายเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

 

3. ข้ันสรุป 
 3.1 ครูและนกัเรยีนชวยกันสรุปเกี่ยวกบัการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร แลวใหนักเรียน
เขียนผังมโนทัศนพรอมทั้งวาดภาพการยอยอาหารภายในกระเพาะอาหารและเขียนอธิบายสัน้ๆ 
เพ่ือสรุปใจความสําคัญที่ไดเรียนมา 
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10. สื่อ / นวัตกรรม / แหลงเรียนรู 
 สื่อการเรียนรู 
  1. คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 11. การวัดผลและประเมินผล 
  11.1 วิธีการวดัและประเมินผล 
   1. สังเกตพฤติกรรมดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
    - ความรับผิดชอบ 
    - ความสนใจและตั้งใจเรียน 
    - ความกระตอืรือรน 
    - ความซื่อสัตย 
   2. การตรวจผลงาน 
    - ผังมโนทัศน 
  11.2 เครื่องมือที่ใชในการวดัและการประเมินผล  
   - ผังมโนทัศน 
   - แบบสังเกตพฤติกรรม 
  ประเด็นที่จะวัดและประเมินผล 
   1. พุทธพิสัย นักเรียนมีความรูและเขาใจในการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
   2. ทักษะพิสัย นักเรียนสามารถใชกระบวนการวิทยาศาสตร การจําแนกประเภท 
ของการยอยอาหารภายในกระเพาะอาหารได 
   3. จิตพิสัย นักเรยีนมีเจตคตทิีดี่ตอวทิยาศาสตร เชน รวมทาํกิจกรรมในหองเรียน 
มีความสามัคคี มีความกระตือรือรนในการเรียน  
   11.3 เกณฑการตัดสิน 
    1. แบบสังเกตพฤติกรรม ตองไดคะแนนไมนอยกวาระดับคุณภาพ 2 ถึง 3        
    2. ผังมโนทัศน ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ 
 

 

 

 

 

 

 



 164 

ใบงานเรื่อง การยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 

 

 1. เพราะเหตุใดในกระเพาะอาหารจึงมีการยอยอาหารเฉพาะการยอยโปรตีน ทั้ง  ๆ ที่มีเอนไซม 
อะไมเลส ปนมากับอาหารที่มาจากปาก 

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

 2. ผนังดานในของกระเพาะอาหารมีลักษณะอยางไร ลักษณะเชนนี้มีผลตอการยอยอาหาร 
อยางไรบาง นักเรียนคิดวากลามเนื้อหูรูดที่กระเพาะอาหารมีความสําคัญอยางไร 

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

 3. นักเรียนคิดวาการรับประทานอาหารไมเปนเวลา มีสวนเกี่ยวของกับการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารหรือไม อยางไร 

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

 4. การที่กระเพาะอาหารสรางเอนไซมในรูปเพปซิโนเจนซึ่งไมพรอมที่จะทําปฏิกิริยา 
นักเรียนคิดวามีประโยชนอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  7 
 
กลุมสาระการเรียนรู   วิทยาศาสตร  รายวิชา  ชีววทิยา          รหัสวิชา  ว 41241 
หนวยการเรยีนรูที่  3 การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน       
เร่ือง  การยอยอาหารในลําไสเล็ก 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่  4                เวลา  2  ชั่วโมง 
............................................................................................................................................... 
 

1. สาระที่ 1 :   
 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู ว 1.1  
 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสมัพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบ
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสาร  สิ่งที่เรียนรู 
และนําความรูไปใชในการดาํรงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวติ 
 

3. มาตรฐานการเรียนรู ว 8.1 :  
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวทิยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การ
แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาตทิี่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือทีมี่อยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 

4. มาตรฐานการเรียนรู / ชวงชั้นที่ 4 :  
 สํารวจตรวจสอบอภิปราย และอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลลและรางกายพืช 
สัตว กลไกในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนุษย และนําความรูไปใชในชีวติและใน
การศึกษาหาความรูเพ่ิมเตมิ 
 

5.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 สืบคนและอภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการยอยอาหารในลําไสเล็ก นําความรูไปใช
ประโยชนในชวีิตประจําวัน และมีจิตวทิยาศาสตร 
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6. ตัวชี้วัด 
    1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการยอยอาหารในกระเพาะอาหารนําความรูไปใชประโยชน ใน
ชีวติประจําวัน 
    2. อธิบายเกี่ยวกบัการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
    3. จําแนกและสรางเกณฑเกี่ยวกับการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
 4. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวทิยาศาสตรในการแสวงหาความรู  
(ม.8.1 ขอ 1 - 9) 
 

7. จุดประสงคการเรียนรู  นักเรียน 

 1. อธิบายการยอยอาหารในลําไสเล็ก 
 2. สรางผังมโนทัศนการยอยอาหารในลําไสเล็ก 
 3. นําความรูจากการยอยอาหารในลําไสเล็กไปใชในชีวติประจําวัน มีเจตคติที่ดีตอ
วิทยาศาสตร 
 

8. สาระสําคัญ    
 ลําไสเล็กประกอบดวย 3 สวนคือ ดูโอดินัม เจจูนัม และไอเลียม การยอยอาหารใน
ลําไสเล็กเกี่ยวของกับการทํางานของตับ ตับออน และผนังลําไสเล็กซึ่งหลั่งสารออกมาทํางานรวมกัน 
เม่ืออาหารจากกระเพาะ อาหารเขาสูลําไสเล็กสวนดูโอดินัม ดูโอดินัมจะสรางฮอรโมนมากระตุน
ตับออนใหสรางสารโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต ซ่ึงมีฤทธิ์เปนเบสปลอยมาสูดูโอดินัม เพ่ือลด
ความเปนกรดของอาหาร สารอาหารที่ถูกยอยในลําไสเล็กไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรตและลิพิด 
 การยอยโปรตนี ตับออนทําหนาที่สรางเอนไซมทริปซิโนเจน ไคโมทริปซิโนเจนและโพรคารบอก
ซิเพปทิเดสแตอยูในสภาพที่ยังไมทํางาน ลําไสเล็กจึงสรางเอนไซมเอนเทอโรไคเนสเพื่อกระตุน
เอนไซม 3 ชนิดดังกลาวใหสามารถทํางานไดดังน้ี 
 ทริปซิโนเจนถูกเปลี่ยนเปนทริปซิน ไคโมทริปซิโนเจนเปลี่ยนเปนไคโมทริปซินโพรคาร
บอกซิเพปทิเดสเปลี่ยนเปนเพปทิเดส ทรปิซินและไคโมทริปซินจะยอยโปรตีนใหเปนเพปไทด สวน
คารบอซิเพปทิเดสจะยอยโปรตีนและเพปไทดใหเปนกรดอะมิโน นอกจากนี้ลําไสเลก็ สวนดูโอดินัม
ยังผลิตอะมิโนเพปทิเดส ไดเพปทิเดส ไตรเพปทเิดสมายอยเพปไทดใหเปนกรดอะมิโน 
 การยอยคารโบไฮเดรต ตบัออนสรางอะไมเลสแลวสงมาที่ลาํไสเลก็เพื่อยอยแปง ไกลโคเจนและ
เดกทรินซใหเปนมอลโทส สวนเซลลผนังดานในลําไสเลก็สวนดูโอดินัมจะผลติเอนไซมมอลเทส
ยอยมอลโทส ผนังลําไสเล็กผลติเอนไซมซูเครสยอยซูโครสใหเปนกลูโคสและฟรักโทส และเอนไซมแลก
เทสยอยแลกโทสใหเปนกลูโคสและกาแลกโทส 
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 การยอยลิพิด ตับทําหนาที่สรางน้ําดีเกบ็ไวที่ถุงนํ้าดี ซ่ึงจะมีทอตอมายังดูโอดินัม นํ้าดีทํา
หนาที่ชวยใหไขมันแตกตวัเปนหยดเลก็ๆ ตับออนและเซลลผนังลาํไสเล็กจะสรางเอนไซมลเิพส ซ่ึง
จะยอยไขมันใหเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล 
 

9. กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ข้ันสรางความสนใจ  
  1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับการยอยอาหารภายในปากและกระเพาะอาหาร แลว
ตั้งคําถามวา สารอาหารใดที่ถูกยอยแลว และสารอาหารใดที่ยังไมถูกยอย นักเรียนตางก็ตอบ 
 2. ข้ันสอน 
  2.1 ครูอธบิายเกีย่วกบัการยอยอาหารในลําไสเล็กโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและ
ชี้ใหเห็นวาอาหารทั้งหมด จะถูกยอยในลําไสเลก็ จนกระทัง่เปนโมเลกุลทีเ่ล็กที่สุด โดยเอนไซมทีผ่ลติ
จากตบัออนและลําไสเล็กเอง นอกจากนีย้ังมีสารทีเ่กีย่วของกับการยอยอาหารไดแก นํ้าดีจากตบั 
โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตจากตับออน แลวใหนักเรียนตอบคําถามดังน้ี 
   ในกรณีคนไขที่ถูกตัดกระเพาะอาหารเนื่องจากเปนมะเร็งที่กระเพาะอาหาร 
นักเรียนคิดวาคนไขคนนี้จะสามารถดํารงชีวติอยูไดหรือไม เพราะเหตุใด 
   คนที่ถูกผาตัดเอาลําไสเล็กออกไปบางสวนจะมีผลอยางไร 

  2.2 นักเรียนตางกต็อบคาํถามจากนั้นครูจึงเฉลยและอธบิายเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย  
 3. ข้ันสรุป 
  1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับการยอยอาหารในลําไสเล็ก แลวใหนักเรียน
เขียนผังมโนทศันพรอมทั้งวาดภาพการยอยอาหารภายในลําไสเล็กและเขียนอธบิายสั้นๆ เพ่ือสรปุ
ใจความสําคญัที่ไดเรียน 
 

10. สื่อ / นวัตกรรม / แหลงเรียนรู 
 สื่อการเรียนรู 
  1. คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 11. การวัดผลและประเมนิผล 
  11.1 วิธีการวดัและประเมินผล 
   1. สังเกตพฤติกรรมดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
    - ความรับผิดชอบ 
    - ความสนใจและตั้งใจเรียน 
    - ความกระตอืรือรน 
    - ความซื่อสัตย 
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   2.  การตรวจผลงาน 
    - ผังมโนทัศน 
  11.2 เครื่องมือที่ใชในการวัดและการประเมินผล 
   - ผังมโนทัศน  

   - แบบสังเกตพฤติกรรม 
 ประเด็นที่จะวัดและประเมินผล 
  1.พุทธพิสัย นักเรียนมีความรูและเขาใจในการยอยอาหารในลําไสเล็ก 
  2.ทักษะพิสัย นักเรียนสามารถใชกระบวนการวิทยาศาสตร จําแนกประเภท ของ
การยอยอาหาร  ภายในลําไสเล็กได 
  3. จิตพิสัย นักเรยีนมีเจตคตทิีดี่ตอวิทยาศาสตร เชน รวมทํากิจกรรมใน
หองเรียน มีความสามคัคี มีความกระตือรือรนในการเรียน  

   11.3 เกณฑการตัดสิน 

    1. แบบสังเกตพฤติกรรม ตองไดคะแนนไมนอยกวาระดับคุณภาพ 2 ถึง 3        
    2  ผังมโนทัศน ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 
 

กลุมสาระการเรียนรู    วิทยาศาสตร  รายวิชา    ชีววทิยา       รหัสวิชา  ว 41241 
หนวยการเรยีนรูที่ 3 การยอยอาหารและระบบทางเดนิอาหารของคน       
เร่ือง  การดูดซึมอาหาร 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 เวลา  2  ชั่วโมง 
............................................................................................................................................... 
 

1. สาระที่ 1 :   
 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู ว 1.1  
 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตางๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวติ 
 

3. มาตรฐานการเรียนรู ว 8.1 :  
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวทิยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การ
แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาตทิี่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบ 
ที่แนนอน สามารถอธบิายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือทีมี่อยูในชวงเวลาน้ันๆ เขาใจวา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 

4. มาตรฐานการเรียนรู / ชวงชั้นที่ 4 :  
 สํารวจตรวจสอบอภิปราย และอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลลและรางกายพืช สัตว 
กลไกในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนุษย และนําความรูไปใชในชวีิตและในการศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเตมิ 
 

5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 สืบคน อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการดูดซึมสารอาหาร นําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวติประจําวัน และมีจิตวทิยาศาสตร 
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6. ตัวชี้วัด 
 1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการดูดซึมสารอาหารนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวติประจําวัน 
    2. อธิบายเกี่ยวกับการดูดซมึสารอาหาร 
    3. จําแนกและสรางเกณฑเกีย่วกับการดูดซึมสารอาหาร 
    4. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวทิยาศาสตรในการแสวงหาความรู  
(ม.8.1 ขอ 1 - 9) 
 

7. จุดประสงคการเรียนรู  นักเรียน 

    1. อธิบายการดูดซึมสารอาหาร 
    2. ปฏิบตัิกิจกรรมระบายสชีี้สวนประกอบของทางเดินอาหารสวนตาง ๆ ของคน 
   3. สรางผังมโนทัศนการดูดซึมสารอาหาร 
   4. นําความรูจากการดูดซึมสารอาหารไปใชในชวีติประจําวัน มีเจตคติที่ดีตอ
วิทยาศาสตร 
 

6. สาระสําคัญ    
 การดูดซึมสารอาหารเปนกระบวนการนําสารอาหารเขาสูเซลล เริ่มที่กระเพาะอาหาร 
ลําไสเล็กและลําไสใหญตามลําดับ  
 ในกระเพาะอาหารมีการดูดซึมสารอาหารที่ละลายในลพิิดไดดีเชน แอลกอฮอล ยาบาง
ชนิด  นํ้า วิตามินและแรธาต ุ
 ในลําไสเล็กดดูซึมไดมากกวากระเพาะอาหาร ผนังลําไสเล็กมีสวนยืน่เล็ก ๆ เรียกวา 
วิลัสเปนจํานวนมาก เปนการเพิ่มพ้ืนที่ผิวในการดูดซึมสารอาหารไดมากขึ้น ดานนอกเซลลบุผวิ
มีสวนยื่นออกไปเรียกวา ไมโครวิลลัสมีหลอดเลือดฝอยและทอนํ้าเหลืองซึ่งจะรับสารอาหารที่ถูก
ดูดซึมผานเซลลผวิของวลิลสัเขาไป กรดอะมิโน และมอโนแซกคาไรดจะถูกดูดซึมเขาสูไมโค
รวิลลัสแลวถกูลําเลียงไปตามกระแสเลือดสูตับและหัวใจ สวนกรดไขมันและกลเีซอรอลเม่ือเขาสู
วิลัสจะรวมตวักันเปนไตรกลีเซอไรดแลวถูกลําเลียงเขาสูหลอดน้ําเหลืองไปสูหัวใจโดยไมผานตับ 
 ในลําไสใหญกากอาหารรวมทั้งวิตามินและแรธาตุจะเขาสูลําไสใหญประกอบไปดวย 
โคลอน ไสตรงและทวารหนัก ในลําไสใหญมการดูดซึมนํ้า วิตามินและแรธาตุ มีการขับเมือก
ออกมาหลอลื่นเพ่ือชวยในการเคลื่อนตวัของกากอาหาร บริเวณนี้มีแบคทีเรียพวก   
Escheruchua coli  (E.coli ) ชวยสังเคราะหวิตามินเค บี12 กรดโฟลกิ ไบโอทิน คนสามารถ
นําไปใชได นอกจากนี้แบคทีเรียยอยสลายสารอาหารจะทําใหเกิดแกสมีเทนและ
ไฮโดรเจนซัลไฟด 
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7. กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ข้ันสรางความสนใจ  
  1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับการยอยอาหารภายในปากและกระเพาะอาหาร 
และลําไสเล็ก แลวตั้งคําถามวา สารอาหารเมื่อถูกยอยจนมีขนาดเล็กแลว จะถูกสงตอไปยัง
บริเวณใด 
 2. ข้ันสอน 

  1. ครูอธิบายเกี่ยวกับการยอยอาหารในปาก กระเพาะอาหารและในลาํไสเล็กโดย
ใหนักเรียนดูภาพการตูนเคลื่อนไหวจากใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและชีใ้หเห็นวาสารอาหารแต
ละชนิดจะถูกดูดซึมในอวัยวะใดบาง 

  2. นักเรียนทํากิจกรรมระบายสีชี้สวนประกอบของทางเดนิอาหารสวนตาง ๆ ของ
คน โดยครูแจกใบงานที่แสดงแผนภาพแสดงทางเดินอาหารจํานวน 4 แผน  
   ใบงานที่ 1 บงชี้สวนประกอบของทางเดินอาหารที่เกี่ยวของกับการยอย
อาหารประเภทคารโบไฮเดรต พรอมทั้งระบายสีอวัยวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และตั้งชื่อแผนภาพนี้
วา อวัยวะที่ชวยยอยคารโบไฮเดรต 

   ใบงานที่ 2  บงชี้สวนประกอบของทางเดินอาหารที่เกี่ยวของกับการยอย
อาหารประเภทโปรตีน พรอมทั้งระบายสอีวัยวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และตั้งชื่อแผนภาพนี้วา 
อวัยวะที่ชวยยอยโปรตีน 

   ใบงานที่ 3 บงชี้สวนประกอบของทางเดินอาหารที่เกี่ยวของกับการยอย
อาหารประเภทลิพิด พรอมทั้งระบายสีอวยัวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และตั้งชื่อแผนภาพนี้วา อวัยวะ
ที่ชวยยอยลิพิด 

   ใบงานที่ 4 บงชี้สวนประกอบของทางเดินอาหารที่เกี่ยวของกับการดูดซึม
อาหาร พรอมทั้งระบายสีอวยัวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และตั้งชื่อแผนภาพนี้วา อวัยวะที่มีการดูด
ซึมสารอาหาร 

 3. ข้ันสรุป 
   1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกบัการดูดซึมสารอาหาร แลวใหนักเรียน
เขียนผังมโนทัศนการดูดซึมสารอาหารในอวัยวะตาง ๆและเขียนอธบิายสั้น ๆ เพ่ือสรุปใจความ
สําคัญที่ไดเรยีน 
 

8. สื่อ / นวัตกรรม / แหลงเรียนรู 
 สื่อการเรียนรู 
  1. คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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9. การวัดผลและประเมินผล 
 9.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.   สังเกตพฤติกรรมดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
   - ความรับผิดชอบ 
   - ความสนใจและตั้งใจเรียน 
   - ความกระตอืรือรน 

   - ความซื่อสัตย 
  2.  การตรวจผลงาน 
   - แผนผังความคิด 
   - ใบงาน 
 9.2  เครื่องมือที่ใชในการวดัและการประเมินผล 
  - แผนผังความคิด 
  - แบบสังเกตพฤติกรรม 
  - ใบงานที่ 1 - 4 
 ประเด็นที่จะวัดและประเมินผล 
  1. พุทธพิสัย นักเรียนมีความรูและเขาใจในการดูดซึมสารอาหารในบริเวณตาง ๆ 
  2. ทักษะพิสัย นักเรียนสามารถใชกระบวนการวิทยาศาสตร การจําแนกประเภท
ของการดูดซึมอาหารได 
  3. จิตพิสัย นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร เชน รวมทํากิจกรรมในหองเรียน 
มีความสามัคคี มีความกระตือรือรนในการเรียน  
  9.3 เกณฑการตัดสิน 
  1. แบบสังเกตพฤติกรรม ตองไดคะแนนไมนอยกวาระดับคุณภาพ 2 ถึง 3        
   2. แผนผังความคิด ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ 
  3. ใบงานตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ 
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ใบงานที่ 1 
 

อวัยวะที่เก่ียวของกับการยอยคารโบไฮเดรต 
 

คําชี้แจง     

 ใหนักเรียนบงชี้สวนประกอบของทางเดินอาหารที่เกี่ยวของกับการยอยอาหารประเภท
คารโบไฮเดรต พรอมทั้งระบายสีอวัยวะตางๆ ที่เกี่ยวของ  

 

แผนภาพ  อวัยวะที่ชวยยอยคารโบไฮเดรต 
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ใบงานที่ 2 
 

อวัยวะที่เก่ียวของกับการยอยลิพิด 
 

คําชี้แจง  

 ใหนักเรียนบงชี้สวนประกอบของทางเดินอาหารที่เกี่ยวของกับการยอยอาหารประเภท
ลิพิด พรอมทั้งระบายสีอวัยวะตางๆ ที่เกีย่วของ  

 

แผนภาพ  อวัยวะทีช่วยยอยลิพิด 
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ใบงานที่ 3 
 

อวัยวะที่เก่ียวของกับการยอยโปรตีน 
 

คําชี้แจง     

 ใหนักเรียนบงชี้สวนประกอบของทางเดินอาหารที่เกี่ยวของกับการยอยอาหารประเภท
โปรตีน พรอมทั้งระบายสีอวยัวะตางๆ ที่เกี่ยวของ  

แผนภาพ  อวัยวะที่ชวยยอยโปรตนี 
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ใบงานที่ 4 
 

สวนประกอบของทางเดนิอาหารที่เก่ียวของกับการดูดซึมอาหาร 

 

คําชี้แจง     

 ใหนักเรียนบงชี้สวนประกอบของทางเดินอาหารที่เกี่ยวของกับการดูดซึมอาหาร 
พรอมทั้งระบายสีอวัยวะตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 

แผนภาพ  สวนประกอบของทางเดินอาหารที่เก่ียวของกับการดูดซึมอาหาร 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  9 
 
กลุมสาระการเรียนรู      วิทยาศาสตร  รายวิชา    ชีววทิยา       รหัสวิชา  ว 41241 
หนวยการเรยีนรูที่   3 การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน       
เร่ือง  ระบบทางเดินอาหารของคน 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่    4              เวลา      1   ชั่วโมง 
............................................................................................................................................... 
 

1. สาระที่  1 :   
 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู ว 1.1  
 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสมัพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบ
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู 
และนําความรูไปใชในการดาํรงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวติ 
 

3. มาตรฐานการเรียนรู ว 8.1 :  
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวทิยาศาสตรในการ      สืบเสาะหาความรู 
การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 

4. มาตรฐานการเรียนรู / ชวงชั้นที่ ๔ :  
 สํารวจตรวจสอบอภิปราย และอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลลและรางกายพืช 
สัตว กลไกในการควบคุมดุลยภาพของรางกายมนุษย และนําความรูไปใชในชีวติและใน
การศึกษาหาความรูเพ่ิมเตมิ 
 

5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
 อภิปรายและสรุปเกี่ยวกบัระบบทางเดินอาหารของคน นําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวติประจําวัน และมีจิตวทิยาศาสตร 
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6. ตัวชี้วัด 
    1. อภิปรายเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารของคน นําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวติประจําวัน 
    2. สรุปเกี่ยวกบัระบบทางเดนิอาหารของคน 
    3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวทิยาศาสตรในการแสวงหาความรู  
(ม.8.1 ขอ 1 - 9) 
 

7. จุดประสงคการเรียนรู  นักเรียน 

   1. อภิปรายเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารของคน 
    2. สรางผังมโนทัศนเกี่ยวกบัระบบทางเดนิอาหารของคน 
 3. นําความรูจากระบบทางเดินอาหารของคนไปใชในชวีิตประจําวัน มีเจตคตทิี่ดีตอ
วิทยาศาสตร 
 

8. สาระสําคัญ    
 การยอยอาหารในปากมีฟนทําหนาที่บดเคี้ยว ฟนประกอบดวยตวัฟน รากฟน    สาร
เคลือบฟน เน้ือฟน และโพรงฟน ในชองปากมีตอมนํ้าลาย 3 คู ผลิตเอนไซมอะไมเลสยอยแปง
ใหมีโมเลกุลเล็กลงแลวสงผานหลอดอาหารที่มีการหดตัวคลายตัวของกลามเนื้อเรียกวา
กระบวนการเพอริสตัลซิส เม่ืออาหารเขาสูกระเพาะอาหารซึ่งบีบตวัพรอมกับหลั่งฮอรโมน 
แกสตรินไปกระตุนใหหลั่งกรดไฮโดรคลอริกและเพปซนิโนเจน แลวเปลี่ยนเปนเพปซิน เพปไทด
บางพันธะในโปรตีนจะถูกยอย นํ้าเมือกที่เคลือบกระเพาะอาหารจะปองกันไมใหกระเพาะอาหาร
ถูกยอยไปดวย เม่ืออาหารไปถึงลําไสเล็ก ฮอรโมนจากดูโอดินัมจะกระตุนตบัออนใหสรางเบส
เพ่ือลดความเปนกรด ตอมมีทอจะสรางเอนไซมทริปโนเจน ไคโมทริปซิโนเจน และโพรคารบอก
ซิเพปทิเดสเอนเทอไรโคเนส แลวเปลี่ยนเปนทริปซิน ไคโมทริปซิน และคารบอกซิเพปซิเดส จะ
ยอยโปรตีนจนเปนกรดอะมิโน เอนไซมอะไมเลส เอนไซมแลกเทส และเอนไซมซูเครส จะยอย
คารโบ ไฮเดรตตอ ตบัจะสรางน้ําดีมายอยลิพิด 
 อาหารที่ผานการยอยแลวจะเริ่มดูดซึมที่กระเพาะอาหาร แตที่ลําไสเล็กจะดูดซึมได
มากกวา ทอนํ้าเหลืองจะรับสารอาหารที่ถูกดูดซึมสงไปที่เสนเลือดฝอย กากอาหารที่เหลือจะถูก
สงไปที่ลําไสใหญและถูกดูดซึมสารอาหารครั้งสุดทายกอนสงกากอาหารออกทางทวารหนัก 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ข้ันสรางความสนใจ  
  1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับการยอยอาหารภายในปากและกระเพาะอาหาร 
และลําไสเล็ก และการดูดซึมสารอาหารเขาสูเซลล แลวตั้งคําถามวา นักเรียนสามารถสรุป
ประเด็นสําคญัในเรื่องนี้ไดอยางไร 
 2. ข้ันสอน 

  2.1 นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 คน ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับการยอยอาหารและ
ระบบทางเดินอาหารของคนจากคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แลวตอบคําถามตอไปน้ีในใบงานเรื่อง 
ระบบทางเดินอาหารของคน 
   ถากากอาหารอยูในลําไสนาน ๆ จะเกดิผลอยางไร 
   การรับประทานอาหารพวกเสนใย ซ่ึงรางกายไมสามารถยอยได มีประโยชน
ตอรางกายหรือไม อยางไร 
   อาหารเคลื่อนมาตามหลอดอาหารจนถึงทวารหนักไดอยางไร 
   นักเรียนมีวิธกีารอยางไร ในการปองกันไมใหเกิดอาการทองผูก และโรค
ริดสีดวงทวาร 
   ถาผนังลําไสถกูรบกวนดวยสารบางอยาง หรือจุลินทรียบางชนิด เชน เชื้อบิด 
เชื้ออหิวาตกโรค จะทําใหผนังลําไสใหญดูดน้ําและแรธาตุกลบัไดนอยกวาปกติ นักเรียนคิดวาจะ
เกิดผลอยางไรตอรางกาย 
 3. ข้ันสรุป 
  1. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกบัระบบทางเดินอาหารของคน แลวให
นักเรียนเขียนผังมโนทัศน การยอยอาหารและระบบทางเดินอาหารของคน เพ่ือสรุปใจความ
สําคัญที่ไดเรยีน 
 

10. สื่อ / นวัตกรรม / แหลงเรียนรู 
 สื่อการเรียนรู 
  1. คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

11. การวัดผลและประเมินผล 
 11.1 วิธีการวดัและประเมินผล 
  1.   สังเกตพฤติกรรมดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
   - ความรับผิดชอบ 
   - ความสนใจและตั้งใจเรียน 
   - ความกระตอืรือรน 
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   - ความซื่อสัตย 
  2.  การตรวจผลงาน 
   - ผังมโนทัศน 
   - ใบงาน 
 11.2 เครื่องมือที่ใชในการวดัและการประเมินผล  
  - ผังมโนทัศน 
  - แบบสังเกตพฤติกรรม 
  - ใบงาน 
 ประเด็นที่จะวัดและประเมินผล 
  1.พุทธพิสัย นักเรียนมีความรูและเขาใจระบบทางเดินอาหารของคนได 
  2.ทักษะพิสัย นักเรียนสามารถใชกระบวนการวิทยาศาสตร การจําแนกประเภท 
การลงขอสรุปของระบบทางเดินอาหารของคนได 
  3.จิตพิสัย นักเรียนมีเจตคตทิี่ดีตอวิทยาศาสตร เชน รวมทํากิจกรรมในหองเรียน 
มีความสามัคคี มีความกระตือรือรนในการเรียน  
  11.3 เกณฑการตัดสิน 
   1. แบบสังเกตพฤติกรรม ตองไดคะแนนไมนอยกวาระดับคุณภาพ 2 ถึง 3        
  2.  ผังมโนทัศน ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ 
  3. ใบงานตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ผานเกณฑ 
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ใบงานเรื่อง ระบบทางเดินอาหารของคน 

  
 1. ถากากอาหารอยูในลําไสนาน ๆ จะเกิดผลอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................... 

 2. การรับประทานอาหารพวกเสนใย ซ่ึงรางกายไมสามารถยอยได มีประโยชนตอ
รางกายหรือไม อยางไร 

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

 3. อาหารเคลื่อนมาตามหลอดอาหารจนถึงทวารหนักไดอยางไร 

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

 4. นักเรียนมีวิธีการอยางไร ในการปองกันไมใหเกิดอาการทองผูก และโรคริดสีดวง
ทวาร 

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

 5. ถาผนังลาํไสถูกรบกวนดวยสารบางอยาง หรือจุลินทรียบางชนิด เชน เชื้อบิด เชื้อ
อหิวาตกโรค จะทําใหผนังลาํไสใหญดูดน้ําและแรธาตุกลับไดนอยกวาปกติ นักเรียนคิดวาจะ
เกิดผลอยางไรตอรางกาย 

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

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

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

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