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55257409 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คําสําคญั : บทเรียนมลัตมิีเดยีแบบสถานการณจําลอง/การดํารงชีวิตของพืช/ความสามารถในการคดิวิเคราะห 

ศุภวรรณ  นิลศรี : ผลการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดยีแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ. ดร.อนิรุทธ  
สติมั่น, รศ.สมหญิง  เจริญจิตรกรรม  และ ผศ. ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม. 188 หนา. 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชา

วิทยาศาสตร เร่ือง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
70/70  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลอง วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  3) เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมี เดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานลาดใหญ  ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558  จํานวน 16 คน  ที่ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย
การจับฉลาก  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเช่ียวชาญ  2) 
แผนการจัดการเรียนรูการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิต
ของพืช สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  3) บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  4) แบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห  5) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  6) แบบสอบถามความพึง
พอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย ( )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ
ทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent 

ผลการวิจัยพบวา 
1. บทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  มีประสิทธิภาพ 79.79/71.04  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
2. ผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลอง วิชา

วิทยาศาสตร เร่ือง การดํารงชีวิตของพืช สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียน (  = 21.31, S.D. = 
2.85) สูงกวากอนเรียน (  = 11.00, S.D. = 2.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณ
จําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียน (  = 20.88, 
S.D. = 2.87) สูงกวากอนเรียน (  = 10.19, S.D. = 1.68) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียแบบสถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
การดํารงชีวิตของพืช  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  พบวา ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก  โดยมี
คาเฉลี่ย ( ) เทากับ 2.84  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.11  

 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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55257409 : MAJOR : EDUCATIONAL TECHNOLOGY. 
KEYWORD : SIMULATION MULTIMEDIA / PLANT LIFE / ANALYTICAL THINKING 

SUPHAWAN NILSRI : EFFECTS OF SIMULATION MULTIMEDIA LESSON IN SCIENCE 
SUBJECT ON ANALYTICAL THINKING ABILITY OF PRATOMSUKSA 4 STUDENTS.  

THESIS ADVISORS : ASST.PROF. ANIRUT SATIMAN, Ed.D., ASSO.PROF. SOMYING 
JAROENJITTAKAM, AND ASST.PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 188 pp. 

 
The purpose of this research were 1) To develop the simulation multimedia 

lesson in science subject for pratomsuksa 4 students to the effectiveness criterion 70/70.  
2) To compare learning achievement of pratomsuksa 4 students before and after studying 
with simulation multimedia lesson in science subject. 3) To compare the analytical thinking 
of pratomsuksa 4 students before and after studying with simulation multimedia lesson in 
science subject. 4) To study the students’ opinion on the simulation multimedia lesson in 
science subject for pratomsuksa 4 students. The research samples consisted of 16 students 
of pratomsuksa 4 students from Banladyai School in the first semester of the academic 
year 2015, were selected as research samples by Simple Random Sampling. The 
instruments of this research were 1) Structured interview form the specialists. 2) Lesson 
plans on plant life on science subject. 3) Simulation multimedia lesson in science subject 
for pratomsuksa 4 students. 4) Analytical thinking test. 5) Learning achievement test. 6) 
Questionnaire form on students’ satisfaction. The data were statistically analyzed by mean 
( ) , standard deviation (S.D.) and t-test of dependent. 

The results of this search were as follow: 
1. The efficiency of the simulation multimedia lesson in science subject for 

pratomsuksa 4 students’ score was 79.79/71.04. 
2. The students learning achievement after learning by using simulation 

multimedia lesson in science subject for pratomsuksa 4 students (  = 21.31, S.D. = 2.85) 
were statistically significant higher than before (  = 11.00, S.D. = 2.78) at .01 level. 

3. Capability in solving analytical thinking of pratomsuksa 4 students learning 
after learning by using simulation multimedia lesson in science subject (  = 20.88, S.D. = 
2.87) were statistically significant higher than before (  = 10.19, S.D. = 1.68) at .01 level.  

4. The students’ satisfaction towards simulation multimedia lesson in science 
subject for pratomsuksa 4 students was high level.  (  = 2.84, S.D. = 0.11)  
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก                     
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น  รองศาสตราจารย  สมหญิง  เจริญจิตรกรรม และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ให                 
ความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย รวมทั้งรองศาสตราจารยประทิน  
คลายนาค ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล  บุญลือ  
ผูทรงคุณวุฒิ  ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลให
วิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร .ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ  ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.น้ํามนต  เรืองฤทธิ์  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เอกนฤน  บางทาไม  อาจารย           
ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา  อาจารย ดร.ไพฑูรย  กานตธัญลักษณ  นางสาวฑิพาภรณ  ทรัพยสมบูรณ  
นายไพศาล  จันทรเจริญสุข  นางสาวลินดา  บุญรอด  นางวันทนา  สมบูรณ  และนางสาวอัญญาณี   
นิลศรี  ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย  ใหคําแนะนํา  ขอเสนอแนะ  ปรับปรุง  แกไข  
จนทําใหการวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลุลวงลงดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรู อันเปนประโยชนแก
ผูวิจัยในทุกรายวิชา  อีกท้ังเจาหนาที่ท่ีใหความชวยเหลืออนุเคราะหดานตางๆ ที่เกี่ยวของ  แฃะมีสวน
ทําใหผูวิจัยสามารถศึกษาจนสําเร็จหลักสูตรได 

ขอขอบพระคุณผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบานลาดใหญ  และโรงเรียน           

บานลาดใหญสามัคคีที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการเก็บขอมูลการวิจัย สงผลใหผูวิจัยสามารถ
ดําเนินการวิจัย จนสําเร็จลุลวงดวยดี 

ขอขอบพระคุณเจาของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธทุกเลม ที่ชวยให
วิทยานิพนธมีความสมบูรณ  

และขอขอบคุณครอบครัว พ่ี เพ่ือน และนอง ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทุก
คนที่ใหคําแนะนําและกําลังใจตลอดมา  จนทําใหผูวิจัยสามารถกาวสูความสําเร็จ 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแด พระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารยและสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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